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هل ستغري  االنتخابات القادمة ارهابيو املستقبل
الواقع العراقي نحو األفضل؟ 371330

تواجه العملية السياسية يف العراق، حلظة حرجة، فهي متر مبخاض عسري إذ تتحمل الطبقة 
القصري  املاضي  التاريخ  قيس  ما  وإذا  الزجاجة،  البلد من عنق  إخراج  السياسية مسؤولية 
هلذه العملية وفق مقاييس األعمار السياسية، فإنه يؤّكد للجميع أن العراق كان وال يزال ميّر 
مبصاعب مجة، ورمبا النسبة األكرب من املشكالت تعد من العيار الثقيل أو املستعصي، هلذا 
املرشحني، سوف  الفائزين من  وأن  َسد عليه،  القادمة ستكون يف وضع ال تحُ فإن احلكومة 
يواجهون إرثا معّقدا خلفته هلم احلكومات السابقة، وسوف تكون احلكومة القادمة يف شرنقة 
املشكالت السابقة واحلالية والقادمة، فال ميكنها التنصل من إجياد وابتكار املعاجلات، كما 
ال ميكنها االنسحاب إىل ما قبل النتائج النيابية. حناول أن نستبق الزمن ونضع أمام احلكومة 
اجلديدة ما ميكن أن تقوم به، وما سوف يقف كحجر عثرة يف طريقها، ويف هذا السياق مثة 
تديات سوف تشرئب بأعناقها وتقف يف مواجهة احلكومة وجها لوجه، ويف نفس الوقت هناك 
حمّفزات سوف تقف إىل جانب احلكومة لتسهيل مهامها اليت تبدو غاية بالتعقيد واالنغالق. 
وسوف نبدأ باملعرقالت اليت قد تطيح باحلكومة وجتعلها كسابقاتها يف مدار النجاح والفشل، 
وحنن هنا نضع املعيقات أوال حتى ميكن للحكومة اجلديدة وضع احللول املناسبة مبساعدة من 
احملفزات إذا ما استثمرتها جيدا، حتى تسهل عليها خطوة أو خطوات إخراج البلد والشعب 
من عنق الزجاجة، ومن املعرقالت أو املعيقات ما هو أخطر وأكرب حجما تعقيد، ولنأِت أوال 
إىل )عقبة الفساد(، فهي فعال أخطر ما يواجه احلكومة القادمة بل هي أقوى التحديات اليت 
فيما لو مت التعامل معها بتقليدية سوف تقصم ظهر احلكومة وتدفع بها إىل االصطفاف مع 
من سبقها من حكومات. أما خبصوص الكالم عن احملفزات، أن أفضل حمفز هلم كي يدرسوا 
أن  من  انطالقا  نفسها،  األسباب  السقوط يف  السابقة، وتاشي  احلكومات  إخفاق  أسباب 
)املؤمن ال يحُلَدغ من جحر مرتني(، ومن احملفزات أيضا تعايف أسعار النفط، واقرتاب سعر 
الربميل من سقف الـ 80 دوالرا ومن املرجح أن يصل إىل الـ 90 دوالرا، مع أهمية التخطيط 
السليم، واعتماد الكفاءات، والتخلي عن مبدأ الوالءات يف إسناد املسؤوليات احلساسة للدولة 
واحلكومة، واليت تتطلب الكفاءة أكثر من الوالء بأشواط. وهنا ميكننا أن نتخيل ماهّية النتائج 
اليت تصدها احلكومة املقبلة فيما لو درست و وعت التحديات اليت تواجهها بدقة، خصوصا 
تنّدر واستخفاف الشعب وسخطه، واحلقيقة  السابقة حمل  تلك اليت جعلت من احلكومات 
إذا مل تتخّل احلكومة املقبلة مبساعدة الكتل واألحزاب والشخصيات السياسية عن أسلوبها 
القديم يف التعاطي مع السلطة والقوة واملال، فإن احلكومة القادمة ومن يقف ورائها سوف 
ما هي  لالنتخابات  احلالية  املقاطعة  بــوادر ومحــالت  ولعل  عقباه،  تكون يف وضع ال حيَمد 
إال مؤشر واضح الداللة وكبري اخلطورة على حاضر ومستقبل العملية السياسية والعاملون 
يف ميدنها بال استثناء. لذلك مثة فرصة ذهبية للتغيري، ميكن أن تستثمره احلكومة املقبلة 
الــدروس، أما يف حال تهرّبت  بأن يديروا العملية السياسية واجــراءات احلكومة وفقا لتلك 
من مسؤولياتها تت ضغط املصاحل واملنافع واألموال واملناصب والنفوذ ومواصلة االستهتار 
مبصاحل الشعب والدولة، فإن األمور القادمة والنتائج اليت ينتظرها اجلميع لن تسر أحدا 

مطلقا، وستكون النتيجة كمن يقوم بتهديم بيتِه فوق رأسه. 
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الشهر  مــن   12 يـــوم  الــعــراقــيــون  سينطلق 
املــقــبــل حنـــو صــنــاديــق االقـــــرتاع مـــن أجــل 
ـــان الــعــراقــي  ـــربمل اخــتــيــار ممــثــلــيــهــم يف ال
املقبلة،  العراقية  احلكومة  وتشكيل  القادم 
القوى  بني  االنتخابية  الدعاية  زخم  وسط 
العراقية،  السياسية  والتيارات  واالحــزاب 
تقلق  كبرية  ذلــك، هناك خمــاوف  مبـــوازاة 
ــة واإلقــلــيــمــيــة  ــي ــداخــل ــة ال ــعــراقــي الــبــيــئــة ال
والدولية من نتائج االنتخابات. فالعراقيون 
تــلــي طموحهم  بــنــتــائــج إجيــابــيــة  يــأمــلــون 
تعثر  بعد  السيما  واالقتصادي،  السياسي 
يف  سياسيًا  وفشلها  السابقة  احلــكــومــات 
وتسني  الــعــراقــي  الــنــاخــب  طــمــوح  تلبية 
واقعه املعاشي، فضاًل عن ذلك، فإن البيئة 
ــيــة تــرتقــب ايــضــًا نتائج  اإلقــلــيــمــيــة والــدول
افراز  أجل  من  ليس  العراقية  االنتخابات 
حكومة أو بــرملــان عــراقــي قــوي وإمنـــا من 
وجودها  وترسيخ  مصاحلها  ضمان  أجــل 
خالل األربع سنوات املقبلة. وسط كل هذه 
العراقي  الناخب  يبقى  والتنبؤات  املخاوف 
االنتخابية،  العملية  يف  واحــد  رقم  الالعب 
فــهــل يـــــدرك الــنــاخــب الـــعـــراقـــي ذلــــك أم 
ســيــكــرر املــشــاهــد االنــتــخــابــيــة الــســابــقــة؟ 
نقطة  املقبلة  الــعــراقــيــة  االنــتــخــابــات  تــعــد 
وأن هذه  العراق، السيما  تاريخ  فاصلة يف 
االنتخابات ال تعكس إرادة الشارع العراقي 
إقليمية  إرادات  فــهــنــاك  فــقــط،  الــداخــلــي 

فضاًل  نتائجها،  يف  التأثري  تــاول  ودولية 
عن ذلك، فإن هذه االنتخابات هي األوىل 
للبلد وسيطرته  بعد دخول تنظيم “داعش” 
شهدت  إذ  اجلغرافية،  مساحته  ثلث  على 
بعد  وشاقة  طويلة  رحلة  العراقية  الــدولــة 
آخر انتخابات يف نيسان/ أبريل من العام 
واخنــفــاض  التنظيم  دخـــول  فبعد   .2014
والشلل  أدنى مستوياتها  النفط إىل  اسعار 
ــة الــعــراقــيــة يف مجيع  ــدول الـــذي اصـــاب ال
مفاصلها، ناهيك عن أزمة النزوح والفساد 
التحتية  بالبنية  حلــقــت  الـــيت  واالضـــــرار 
فضاًل  التحرير،  عمليات  جــراء  املتهالكة 
عــن األزمـــــات االنــســانــيــة وعــــدد الــشــهــداء 
واملصابني الذي خلفه تنظيم “داعش” وأزمة 
ــكــردي والــعــالقــة بــني املــركــز  االســتــفــتــاء ال
تزين  الــيت  الضبابية  هــذه  وســط  واإلقليم. 
القادمني  واالنتخابي  السياسي  املشهدين 
يف العراق، فضاًل عن حالة عدم االستقرار 
يبقى  عـــام،  بشكل  املنطقة  تعانيها  الـــذي 
إدراك الــنــاخــب الــعــراقــي املــعــيــار االســاس 
ضعف  من  بالرغم  االنتخابية،  العملية  يف 
الوعي السياسي واالنتخابي ألغلب طبقات 
الشعب العراقي، إال أن املرجعية الدينية يف 
النجف األشرف ما زالت تحُصر وتؤكد على 
فشلوا  الــذيــن  مــن  الفاسدين  إزاحـــة مجيع 
يف إدارة احلكم والذين تواجدوا يف مسرح 
العملية السياسية العراقية بعد العام 2003 

على صعيد السلطتني التشريعية والتنفيذية 
هذه  احلساسة.  املــواقــع  مــن  غريها  أو يف 
االنتخابات  أهمية  ظل  يف  تأتي  الــدعــوات 
ونتيجة  العراق  تاريخ  يف  تارخيية  كمرحلة 
الفشل السياسي العام يف إدارة البلد. وهلذا 
ملسؤوليته  الــعــراقــي  الــنــاخــب  إدراك  فـــإن 
عن  البلد  إدارة  مسار  تغيري  يف  التارخيية 
نقطة  ستكون  القادمة  االنتخابات  طريق 
مهمة ومفصلية يف وجود عراق قوي )آمن 
أن  إما  القادمة  االنتخابات  ألن  ومستقر(؛ 
السياسية  واالحــزاب  والقوى  الوجوه  تعيد 
الــفــاســدة بــالــضــد مـــن دعـــــوات املــرجــعــيــة 
تقلب  أن  وإمــا  الشعبية،  والرغبة  الدينية 
ــقــوى السياسية  وال الــوجــوه  الــطــاولــة ضــد 
سوى  جتلب  مل  الـــذي  والــفــاســدة  الفاشلة 
اخلراب والدمار والتفكك االجتماعي للبلد؛ 
عن  بعيدًا  قويا  عراقيا  برملانا  لنا  لتحُخرج 
سلطة ودكتاتورية رئيس الكتلة أو القائمة، 
ترجيح  على  قــادرة  قوية  عراقية  وحكومة 
مــصــلــحــة الــبــلــد ضـــد املـــصـــاحل اإلقــلــيــمــيــة 
النأي  سياسة  إىل  تسعى  وأن  والــدولــيــة، 
بالنفس بعيدًا عن سياسة احملاور اإلقليمية 
والــدولــيــة. وهلــذا فــإن خــطــورة االنتخابات 
العراقي  الناخب  يدرك  ان  تتطلب  القادمة 
مثــن صــوتــه وخــطــورتــه يف تغيري مــوازيــن 
العملية االنتخابية وال يبقى جمرد دمية بيد 

القوى واالحزاب السياسية احلالية؟  

هل يـُدرك الناخب 
العراقي خطورة 

االنتخابات القادمة؟

تأثري املال األسود يف االنتخابات العراقية القادمة؟
يعد النظام الربملاني من أرقى االنظمة السياسية على مستوى العامل مبا حيتويه من اسس وقواعد 
ومفاهيم علمية وعملية تعزز وترسخ الدميقراطية وتفسح اجملال للتداول السلمي للسلطة، اضافة 
اىل كونه يتيح الفرصة امام مشاركة الشعب يف ممارسة السلطة عرب اختيار من ينوب عنهم لتمثيل 
مطالبهم وطموحاتهم ورغباتهم، وسواء كان جملس او جملسني حبسب الصيغة املعمول بها يف كل 

دولة.
ما تقدم ينطبق على الدول الدميقراطية اليت تعمل مببدأ التداول السلمي للسلطة وعدم تركيزها 
بشخص واحد واال تتحول مؤسسة الربملان اىل شكلية تتبع السلطة التنفيذية وهو خمالف لألسس 

العامة اليت تقوم على التعاون واملوازنة ما بني السلطتني التشريعية والتنفيذية واستقاللية القضاء.
للوصول حنو  الدميقراطي  النظام  االنتقال حنو  يسري خبطوات  باعتباره  العراق  حالة  دراســة  ويف 
تعزيز الدميقراطية وهي العامل الثالث املكمل للتحول الدميقراطي، فقد ظهرت هفوات وعراقيل 

تول دون بلوغ النموذج الثالث وهي متعددة.
العملية  باملال االســود يف  يعرف  او كما  السياسي  املال  تأثري  يدور حول  املقالة هنا  ان موضوع  اال 
االنتخابية سواء كانت قبيل االنتخابات او حتى خالل مسرية مدة احلكومة ألربع سنوات، وبالتالي 
املال السياسي هو كل ما يتم احلصول عليه خالل خدمة الشخص احلكومية عرب وظيفته او بتعبري 

ادق استغالل وظيفته للكسب املالي وسواء كان مبفرده او حتى بصفته احلزبية عرب توظيف امكانيات 
الوزارة او الدائرة او املؤسسة كنافذة لتعزيز موارده االقتصادية، 

لذلك متكنت بعض القوى من الولوج للناخب عرب اغرائه او خداعه سواء بوعود توظيف او القيام 
حبمالت تنظيف او اعمار وصيانة بعض الطرق واجلسور او استخدام املاكنة االعالمية ال سيما يف 
احلمالت والدعاية االنتخابية ورمبا هي الفرصة االكرب الستخدام املال السياسي، هذا املال االسود 
يقوض التجربة الدميقراطية ويقف عارضًا امام صعود طبقة سياسية جديدة ما دام بعض السياسيني 
شتى  بطرق  الناخب  وايهام  عليها  الشرعية  طابع  واضفاء  الشرعية  غري  املنافسة  أداوت  ميتلكون 
وتقيق هدفهم يف حصد أكرب عدد من املناصب احلكومية والسياسية، وهو امر يشكل خطورة كبرية 
جدًا حيتاج اىل اجراءات حكومية ورقابة شعبية عرب وسائل عدة اهمها التالي: تفعيل قانون االحزاب 
بصورته الكاملة وليست االنتقائية ال سيما املواد اليت تتعلق مبتابعة ومعرفة طرق متويل كل حزب او 
قوى سياسية مما يساهم يف مراقبة ومعرفة مصادر تلك األموال، متابعة ملف عمليات غسيل االموال 
سواء داخل العراق او خارجه، توعية املواطن والناخب بشكل خاص بضرورة معرفة ان صوته ال يقدر 
بثمن وهي مسؤولية شرعية واخالقية وهذه التوعية ال تأتي بيوم او يومني وامنا عرب برامج مكثفة 

تستهدف خمتلف الشرائح االجتماعية.  

ومن  تلك،  البدوية  الثقافة  اجلــوار، تاصرها  بــدول  اليوم  العراق  عالقة 
خالل قوى سياسية عملت على تعميمها وتعميقها، ليس بالضرورة بقصد 
االخذ بالثأر، بل لتوظيف هذه الثقافة لتحقيق اهداف سياسية. فال احد من 
العراقيني ال يعرف مقدار املشاكل مع معظم او مجيع دول اجلوار. ولو عدنا 
بالذاكرة اىل مطلع القرن املاضي واىل وقت قريب لوجدنا كما هائال من 
املشاكل واخلالفات العميقة وغري العميقة، اليت تول بعضها اىل حروب 
ودماء ومقاطعات وغريها. لكن السؤال الكبري هو، هل يبقى العراق وشعبه 
يأخذ  لكي  يصنعها  او  الفرصة  وينتظر  واملشاكل،  اخلالفات  تلك  حبيس 
بالثأر بعد كل عشرين او ثالثني او مخسني عاما، ليصفي خالفاته؟ اعتقد 
الدولية،  للعالقات  احلديثة  الرؤية  ومع  الدولة  منطق  مع  يتنافى  هذا  ان 
الكثريين  ان  نعتقد  امــر  وهــو  للنهوض،  فرصة  ايــة  على  الطريق  ويقطع 
يعرفونه، لكنهم ويف اطار سعيهم لتحقيق اهداف سياسية خارج تطلعات 

الشعب. 
جيندون اليوم جيوشا الكرتونية وغري الكرتونية، للقيام بهذه املهمة، ونقصد 
بها، التأكيد على الثأر من الدول اليت لنا خالفات سابقة معها، او رفض 
اقامة اية عالقة معها قبل ان نصفي ثأرنا، ولسان حاهلم يقول؛ حنن غري 
مستعجلني على ذلك، فلنقوى اكثر، عسكريا واقتصاديا لنبدأ جبولة جديدة 
مــن احلـــروب الــثــأريــة، او هــذا مــا يــريــده هـــؤالء، وكإننا بلد ال ينظر اىل 
املستقبل، وامنا مشدود اىل املاضي، او يراد لنا ذلك، من خالل االستدعاء 
عليها  لتعتاش  وغريها،  والسياسية  الدينية  التارخيية،  للخالفات  املستمر 
يهدف  كبريا  وثقافيا  اعالميا  جهدا  وظفت  معينة،  حملية  سياسية  قــوى 
لتحقيق هذا الغرض، خدمة الجندات غري وطنية، وبذلك نغدو وطنا وشعبا 
ادوات بيد االخرين، نستخدم يف صراعاتهم علينا ومن خاللنا ايضا وعلى 
وحكايتها  البدوية  الثقافة  حتى يف  موجودة  تكن  مل  مفارقة  وهذه  ارضنا، 

الطويلة مع الثأر!
تكاد  اليت  ويريدون اخلدمات االساسية  السالم،  اليوم  يريدون  العراقيون 
تكون معدومة، ويريدون التفاعل االجيابي مع حميطهم االنساني كله، مبا 
حيقق هلم االستقرار، اكثر من حاجتهم للثأر من اية جهة، حتى اذا كانت 
سابقا قد اخطأت وتريد ان تصحح مسار عالقاتها معنا، او حنن اكتشفنا 
السبيل الصحيح للوصول اليها وبدء عالقة اجيابية معها، ال فرق، املهم ان 
اهلدف الذي يطمح اليه الشعب يتحقق، ونتجاوز عقد املاضي، اليت تريدها 
الثأر  ثقافة  باستخدامها  سياسية  اهــداف  لتحقيق  وسيلة  معينة،  جهات 
وقبلها  القادمة  االنتخابات  يف  لتوظيفها  اليوم،  اعالميا  عليها  واالشتغال 
وبعدها رمبا، نامل ان يكف حمركو اجليوش االلكرتونية املشتغلة بقوة هذه 
االيام على تعبئة الشارع لالنتقام من هذه اجلهة او تلك، الن هذا ال تريده 

الناس وال حاجة هلا به. 
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إن بـــنـــاء مـــؤســـســـات الــــدولــــة الــســيــاســيــة 
والــقــانــونــيــة واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، 
وتــنــوع وظــائــفــهــا يف خمــتــلــف الــقــطــاعــات 
الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 
الــدول؛  بني  العالقات  وتطور  والعسكرية، 
ــمــًا يف ظـــهـــور الــدبــلــومــاســيــة  عـــامـــاًل مــه
مبفهومها ومعناها مثل فن التفاوض أواًل، 
وبصورة  ثانيًا،  اخلارجية  للسياسة  وأداة 
حمليًا  والتفاعل  للتواصل  فنًا  منها  جعلت 
وإقليميًا ودوليًا، مما كان له األثر األول يف 
األزمات  وحل  واخلالفات،  املشاكل  تسوية 
وإحالل الوفاق وإقامة التوازن بني املصاحل 
املــتــعــارضــة بــني الـــــدول. فــالــدبــلــومــاســيــة، 
أتــصــال  يــتــم خــالهلــا  الـــيت  العملية  كــونــهــا 
القرار  صنع  بأجهزة  معينة  دولــة  حكومة 
يف حكومة دولة أخرى أتصااًل مباشرًا، مبا 
يضمن للدولة من خالهلا موافقة األطراف 
األخرى على خططها وأهدافها، جعل هلا 
األولوية يف إجناح السياسة اخلارجية ألية 
دولة، وكان البد لنجاحها من توافر مهارات 
وإسرتاتيجيات وتكتيكات تساهم يف تقيق 
ويعد  متناهية.  بدقة  املرسومة  األهـــداف 
التفاوض حجر الزاوية التصال الدولة مع 
لذلك،  الــدول واخلطوة األوىل  غريها من 
فاملفاوضات هي اخليار األسلم الذي حيقق 
املصاحل ويفضي إىل التسويات كونه األداة 
الفاعلة والغاية اليت تنشدها الدبلوماسية 

من  إنطالقًا  الدولية  للعالقات  ترتيبها  يف 
يف  السلمية  األداة  هــي  الدبلوماسية  أن 
الـــدول والــيت تهدف  بــني  تــبــادل العالقات 
ألزالـــة أســبــاب اخلـــالف والــعــداء بينهما. 
ومن أجل إجناح الدبلوماسية العراقية يف 
السياسة  تــكــون  أن  البــد  أهــدافــهــا  تقيق 
اخلارجية للدولة واضحة املعامل واألهداف، 
وتــدد  السياسية  التناقضات  مــن  خالية 
بعيدة  خططها  وتنفذ  املستقبلية  خططها 
املــدى، ألن التناقض يؤدي ألربــاك سياسة 
العراق  بني  املتبادلة  الثقة  وحيبط  الدولة 
وغريه من الدول، ويسري بالعالقات مسارًا 
الدولية.  واملصداقية  اإلستقرار  عن  بعيدًا 
فضاًل عن ذلك من الضروري املوازنة بني 
العمل  وممكنات  للدولة  الذاتية  املــصــاحل 
ومصاحل  القائمة  الدولية  املرحلة  ظل  يف 
أطـــراف اإلقــلــيــم واجملــتــمــع الــدولــي، اليت 
اخلارجية  السياسة  مســات  أهــم  مــن  تعد 
الــنــاجــحــة، فــالبــد لــلــدولــة أن تــســري وفــق 
خـــط مــســتــقــيــم يف ســيــاســتــهــا اخلــارجــيــة 
والــيت تهدف مــن ورائــهــا مــراعــاة مصاحل 
وأهداف الدول عامة واحلفاظ على السالم 
الدولي. لذا البد  النظام  العاملي وإستقرار 
للوضع  إدراكـــهـــا  بــعــد  الــعــراقــيــة  للحكومة 
الدولي  النظام  وحقائق  احلالي  العراقي 
ــة اإلســـتـــفـــادة مـــن إســرتاتــيــجــيــات  ــي احلــال
وتكتيكات التفاوض لتحسني أداء السياسة 

لتحقيق  وصــــــواًل  الـــعـــراقـــيـــة  اخلـــارجـــيـــة 
الضغوطات  كافة  من  والتخلص  أهدافها 
هي  فاإلسرتاتيجية  والــدولــيــة.  اإلقليمية 
وصــواًل  الــدولــة  تستخدمها  الــيت  الوسيلة 
الــقــول  فـــأن  ــم  ث لتحقيق األهـــــداف، ومـــن 
أن اإلســرتاتــيــجــيــة هــي اهلـــدف يعد خطأ 
بالوسائل  ترتبط  اإلسرتاتيجية  ألن  كبري، 
يف حــني أن األهـــــداف تــرتــبــط بــالــغــايــات 
ــدًا قــــرارات خــاطــئــة. واذا  والــوســائــل ومــول
تقق  أن  العراقية  للدبلوماسية  أردنــا  ما 
التفاوضية  إسرتاتيجيتها  يف  جنــاحــات 
مــفــاوضــات  أي  إىل  تــنــظــر  أن  فــعــلــيــهــا 
أطــراف  إقبال  أن  ذلــك  تعاوني،  كمشروع 
التفاوض على التفاوض بروح تعاونية، من 
املمكن أن يسهل إقناعها بالسعي إىل بلوغ 
وبذلك  بالتساوي،  تقسيمها  أهداف ميكن 
السيما  التفاوض  تعاونيًا يف  إجنــازًا  تكون 
قدم  أنهما على  التفاوض  إذا أحس طرفا 
املساواة، ومل ينصب التفاوض على املاضي 
بل التزام باملستقبل، وبذلك يتيح ألطراف 
التفاوض إنقاذ ومعاجلة الكثري من املشاكل 
واملـــوضـــوعـــات املــعــلــقــة، وهـــو مــاتــتــاجــه 
املرحلة  هــذه  يف  الــعــراقــيــة  الدبلوماسية 
القرار  صانع  على  ينبغي  وهنا  تــديــدًا، 
العراقي النأي بالنفس عن خمتلف احملاور 
والتكتالت اجلارية، أو اليت رمبا ستتشكل 

مستقباًل. 

أولويات الدبلوماسية العراقية 
يف مرحلة ما بعد داعش

الحنني اىل ديكتاتورية البعث: نحو منهجية للنقد 
عقد ونصف من الزمن مر على بدء غزو العراق، ذكرى جتددها مشاهد الدمار اليت متتد على 
كامل مساحة البالد؛ إذ كان الغزو بداية انطالق دمار حّل على أرض الرافدين، وصل بها إىل 

مستويات متدنية جدًا من األمن واخلدمات، وانتشار اجلماعات اإلرهابية.
ورغم ذريعة أسلحة الدمار الشامل املعلنة فإن أسبابًا أخرى خمتلفة )سياسية واقتصادية وحتى 
حضارية( ظلت قيد التناول يف وسائل اإلعالم العاملية وأروقة السياسة الدولية، وأصبح بعضها 
أكثر إقناعًا للمراقبني، انطالقًا من سري األحداث ومآالت احلرب وتكشف أسرار تضرياتها.

دام وجود قوات االحتالل يف العراق حنو تسع سنوات، سادت فيها خمتلف مظاهر الفوضى 
والدمار، لكن القوات األمريكية وحلفاءها تلقوا أيضًا خسائر فادحة يف األرواح )قحُتل ألمريكا 
4500 جندي وأصيب حنو 30 ألفًا آخرين، يف حني قتل 179 جنديًا بريطانيًا فقط( واملمتلكات؛ 

بسبب العمليات العسكرية لفصائل املقاومة العراقية.
وتتفاوت التقديرات للعدد اإلمجالي لقتلى الغزو من العراقيني تبعًا جلهة صدورها. فقد أفادت 
دراسة أعدها معهد االستطالعات الربيطاني يف صيف عام 2007، بأن عدد قتلى الغزو من 
العراقيني بلغ حتى ذلك التاريخ حنو مليون شخص، من أصل 26 مليونًا هم سكان العراق حبسب 

إحصاءات ما قبل االحتالل.

وشهدت البالد بعد غزوها تفككًا جمتمعيًا، وظهور الطائفية، وبات الشعب مقسمًا إىل طوائف، 
البالد أصبحت  الفرتة بني 2005 و2009.  اقتتااًل طائفيًا مريرًا، يف خالل  وعرفت ألول مرة 
تحُعرف عامليًا بكونها من بني أكثر عشرة بلدان فسادًا يف العامل، ويحُنسب لقادة وأحزاب يف السلطة 

سرقات مبليارات الدوالرات، يف حني أن البلد يعوم على حبر من الفقر واألمراض والبطالة.
البالد أيضًا وألول مرة مل يحُشاَهد يف أسواقها عبارة “صنع يف العراق”؛ فبعد أن كانت الصناعة 
البالد  يف  القرار  صناع  غّيب  إذ  الصناعة،  توقف  شهدت  القومي،  الدخل  مــوارد  أحــد  متثل 

الصناعة احمللية، وأغرقوا السوق باملنتجات املستوردة.
هذا فضاًل عن الشلل الذي أصاب القطاع الزراعي، فبعد أن كان العراق مكتفيًا ذاتيًا من زراعته 
ويصدر الفائض منها، توقفت اجلهات احلكومية املختصة عن السري على سكة دعم الزراعة 
وتوفري احتياجات املزارعني مثلما كان احلال قبل غزو البالد، ما أدى إىل تصحر مساحات 

شاسعة من األراضي اليت متثل سلة العراق الغذائية.
يف ذكرى الغزو، يتوضح جليًا أن عبارة “ال نريد غزو العراق وإمنا ترير الشعب العراقي” اليت 
قاهلا الرئيس األمريكي، حينذاك، جورج دبليو بوش، مل تكن صادقة؛ فما خلَّفه الغزو أكرب بكثري 

من الغزو نفسه، إذ فقد العراق متاسك اجملتمع واالقتصاد واألمن واخلدمات. 

شهدت جتربة التحول الدميقراطي يف العراق يف سياق ممارسة احلق اإلنتخابي 
السلوك  وضوابط  الدميقراطية  القواعد  مع  تتقاطع  اختالالت  عنها  متخض  وما 
اإلنتخابي األمثل، فاملعلوم أن الدميقراطية ترتبط بسلسلة مرتابطة ومتكاملة من 
احللقات القانونية والواقعية ضمن إطار اخلطاب واملمارسة واملواقف العابرة ملختلف 
املؤثرات السلبية، كالتقنيات اإلنتخابية واإلجراءات املتناقضة مع روح الدميقراطية. 
وإذا استحضرنا التجارب اإلنتخابية اليت عرفها العراق بعد عام 2005 وما رافقها 
من نواقص وخروقات وإنتقادات، ندرك حجم االختالالت يف املمارسة بهذا الصدد 
املعروفة،  الدميقراطية  واملنهجيات  القواعد  تأثريها على  تتفاوت يف درجة  واليت 
وهي ترتاوح بني تغييب األسس اجلوهرية وعدم احرتامها واستحضارها يف العملية 
السياسية قبل وخالل وبعد اإلنتخابات وكاآلتي: 1- االختالالت السياسية: متثلت يف 
غياب قانون األحزاب السياسية سابقا، وعدم فاعليته لغاية اآلن، يف ضبط التعددية 
واإلئتالفات  التحالفات  ضبط  إىل  إضافة  تشكيلها  وطريقة  واحلزبية  السياسية 
أو  كيان  أو  حــزب  حــل  نشهد  فلم  الــقــانــون،  وفــق  واخلــروقــات  املخالفات  ومتابعة 
حتى خمالفة واحدة ضد أي حزب لغاية اآلن، فهل يعقل أن تكون مجيع األحزاب 
وممارسة  األحــزاب  تأسيس  بقواعد  والتزمت  كافة  الشروط  استوفت  السياسية 
السلوك اإلنتخابي من حيث العضوية واملقار والتمويل والدعاية...؟. 2- االختالالت 
الثقافية: ترتبط هذه االختالالت بالوضع السوسيوثقايف، فأهم مفارقة بني األصول 
والقواعد الدميقراطية يف العراق ترتبط بهذا اجلانب، فالدميقراطية آلية معربة 
عن اإليديولوجية واخلصوصيات الثقافية، خاصة إذا ما اعتمدنا على اإلنتخابات 
وترسخ  اإلنتخابية  باآلليات  ترتبط  فالدميقراطية  كمعرب عن هذه اخلصوصيات، 
قواعد املشاركة السياسية اليت متكن من تويل اإلختالف الثقايف والصراع احلاد 
إىل إختالف سياسي يضمن التعايش واألعرتاف بني املكونات، ولكن احلاصل يف 
حالة العراق، أن األحزاب السياسية واملرشحني وحتى الناخبني غالبا ما يلجؤون إىل 
اخللفيات الثقافية واإلجتماعية املتمثلة باملقوالت الدينية والقبلية والعرقية والقومية 
لتوسيع  واإلخالقية  والطوباوية  الغيبية  القضايا  إىل  يلجأ  منهم  وبعض  املــوروثــة 
مستوى املشاركة السياسية لصاحل هذه القضايا وربطها بهم حصرا، فاإلعتماد على 
الطرق التقليدية وتغييب توظيف املواطنة يف املسائل السياسية والتنافس اإلنتخابي 
هو الغالب يف السلوك اإلنتخابي والدعائي. 3- البدائل: إن من أهم البدائل واآلفاق 
التحديات والسلبيات واالختالالت حنو إعطاء صورة أكثر تعبريًا عن  لتجاوز تلك 
أو  اإلنتخابات  سواء يف  السياسية  باملمارسة  بها  ننادي  اليت  الدميقراطية  ترابط 
ننجز طالق  أن  وأداء عملها وتطبيق برناجمها، البد  بتشكيل احلكومة  خمرجاتها 
بائن مع التكالب على املناصب واملواقع واملصاحل اليت توفرها اإلنتخابات لألحزاب 
للمشاركة يف اجلهاز التنفيذي، وعلى األحزاب أن جتعل من املشاركة فرصة مثينة 
مواِطَنة  شريفة  تنافسية  على  بناًء  واألفكار  واملشاريع  اإلنتخابية  الربامج  لتطبيق 
ومسؤولة، ويف إطار الربنامج احلكومي العام املتناغم واملوجه بأهداف وقيم ومبادئ 

ومصاحل وطنية حبتة.

اإلنتخابات العراقية 
اختالالت وبدائل

العراق

د. سليم كاطع علي / مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

مسلم عباس

د. احمد عدنان امليالي / مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية
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عربي 

ــثــريه الـــواليـــات املــتــحــدة  حـــدث آخـــر ت
العديدة  األحــداث  األمريكية من ضمن 
بعد  السورية  الساحة  على  واملتسارعة 
اهلجوم الثالثي )األمريكي، الربيطاني، 
اإلسرائيلية  والــضــربــات  والــفــرنــســي(، 
املتكررة على منشآت سورية، والتواجد 
الرتكي يف عفرين، لتعود مسألة إرسال 
قوات عربية بدعم من الواليات املتحدة 

من جديد.
وول ســرتيــت  ذكـــــرت صــحــيــفــة  فــقــد 
جـــورنـــال يف تــقــريــر هلـــا مـــفـــاده: “إن 
عسكرية  قــوة  لتشكيل  تسعى  واشنطن 
عربية لتحل حمل القوات األمريكية يف 
اجلانب  ينفيه  مل  الــذي  اخلرب  سوريا”، 
نائب  أو  الــبــنــتــاغــون  األمــريــكــي ســــواء 
وزير الدفاع األمريكي، يف الوقت ذاته 
من  األمريكية  الرمسية  الرؤية  أشارت 
إشــراك  من  املتحدة  الــواليــات  غاية  أن 
لتأمني  يأتي  سوريا  العرب يف  احللفاء 
بعد دحر  مناطق مشــال شــرق ســوريــا 

تنظيم داعش منها.
وبالتأكيد فإن كلمة إشراك تنطوي على 
بإرسال  يتعلق  من  منها  داللــة  من  أكثر 
املعادية  الــدول  من  فعلية  عربية  قــوات 
ــنــظــام الـــســـوري وبــإشــراف  إليــــران وال
مباشر من إدارة الرئيس دونالد ترامب، 
خطوة  العربي  التواجد  هذا  يكون  وقد 

أساسية تسبا ألي إنسحاب أمريكي، 
وال أظن ان أمريكا ختطو هكذا خطوة 
إذا قـــررت إرســــال قـــوات عــربــيــة إىل 
ســوريــا؛ ألنها تــدرك خطورة تــرك هذه 

القوات يف ساحة ملتهبة مثل سوريا.
قــوات  مــن وجـــود  اآلخـــر  البعد  أن  كما 
العربية  الـــدول  مــن  عــدد  مــن  عسكرية 
ذاته  يف سوريا قد ال يكون هدف حبد 
وإمنـــا هــو وســيــلــة لتحصيل مــزيــد من 
األموال من الدول العربية الغنية بالنفط 
نفقات  لــســد  واإلمـــــــارات  كــالــســعــوديــة 
وإجيــاد  ســوريــا،  يف  األمريكي  التواجد 
املزيد من الوظائف يف الواليات املتحدة.

هناك  بأن  املراقبني  بعض  يعتقد  وكما 
الواليات  دعــوة  من  معلنة  أهــداف غري 
إرســـال  مــن  الــعــرب  املــتــحــدة حللفائها 
شرق  مشــال  إىل  العسكرية  جيوشها 
بــاآلتــي:  تتمثل هـــذه األهــــداف  ــا  ســوري
هـــدف ســيــاســي أكــثــر مــنــه عــســكــري، 
يتضح اهلـــدف الــســيــاســي مــن الــدعــوة 
للدول العربية يف هذا التوقيت إلرسال 
قوات عسكرية إىل مشال شرق سوريا 
بعد أن تررت أغلب مناطق ما يعرف 
اجملموعات  من  الفرات  حوض  منطقة 
الرقة  مدينة  تضم  والـــيت  اإلرهــابــيــة، 
معقل تنظيم داعش السابق، واحلسكة، 
ودير  كمال،  آلبو  ومنطقة  والقامشلي، 

ــواقــعــة بــالــقــرب مــن احلـــدود  الــــزور ال
العراقية.

قطع خط اإلمتداد اإلسرتاتيجي، تريد 
مــن خــاللــه الـــواليـــات املــتــحــدة وبــدعــم 
الــســعــوديــة، واإلمــــارات،  كبري مــن دول 
والــبــحــريــن، عــزل ســوريــا عــن الــعــراق، 
وقطع خط الوصل للجانب اإليراني، إذ 
ترتبط  شــرق سوريا  منطقة مشــال  أن 
مباشرة مع احلدود العراقية من اجلهة 
الــشــرقــيــة، ومتــثــل خـــط إســرتاتــيــجــي 
ميتد من إيران عرب العراق إىل سوريا 
يعرف مبحور  بات  لبنان حيث  ثم  ومن 
اجلار  إسرائيل  ضد  واملقاومة  املمانعة 

املباشر لسوريا ولبنان.
ـــد، ينظر  ــيــمــي جـــدي تــــــوازن قــــوى إقــل
حــلــفــاء الـــواليـــات املــتــحــدة مــن الــعــرب 
واإلسرائيليني إىل أن هناك دول حليفة 
للنظام السوري تصنفها الدول املذكورة 
إيـــران وحــزب  إشـــارة إىل  باملعادية يف 
ـــا، فـــإرســـال  اهلل تــســيــطــر عــلــى ســـوري
قــوات عربية إىل مناطق مشــال شرق 
سوريا هو مبثابة توازن للقوى اإلقليمية 
الواليات  من  مباشر  وبدعم  سوريا  يف 
املــتــحــدة يف قــبــالــة مــنــاطــق أخـــرى من 
وإيــران  الـــروس،  عليها  يسيطر  سوريا 
وتركيا من جانب  وحلفائها من جانب، 

آخر.

إرسال قوات عسكرية عربية إىل 
سوريا األهداف واملواقف

بانتظار التغيري: حالة العالم العربي ملخصة يف صورة من القمة السعودية
سيكون صيفًا طوياًل وحــارًا يف الشرق األوســط، وسط استمرار احلرب األهلية يف كل من سوريا 
إنهائه، وفتح  النووي اإليراني أو  واليمن، والتوتر على احلدود بني إسرائيل وغزة، ومتديد االتفاق 

السفارة األمريكية اجلديدة يف القدس الشهر املقبل.
لكنها  الصنع،  ذاتية  تكون بعض هذه االضطرابات  أيضًا. قد  الفصل  يدري ما سيحمله هذا   ومن 

مجيعها متّثل تديات للسياسة األمريكية.
قدت مؤخرًا يف مدينة الظهران السعودية  كيف ستنجلي كل هذه األمور؟ توفر “القمة العربية” اليت عحُ

فرصة لتقييم حالة العامل العربي.
 الذي يضم العديد من احللفاء األمريكيني املهّمني، ومعرفة إىل أي مدى ميكن لواشنطن أن تأمل 

احلصول على مساعدة مع تقّدم فصل الصيف.
إن االصطفاف اللتقاط صورة القمة الرمسية يوضح كل شيء. فقد كان هناك 23 شخصًا ميثلون 21 
دولة عضو يف “اجلامعة العربية”، اليت تضّم عادة 22 دولة لكن عضوية سوريا معلقة. )مشلت هذه 
احلصيلة رئيس “جامعة الدول العربية”، ومن جهة أخرى، جنل امللك سلمان، ولي العهد حممد بن 
سلمان(. أما اللباس، فكان عبارة إما عن بزة رمسية أو الزي الوطين. وقد اختارت سبع شخصيات 
الرئيس  باستثناء  املشيخات  أو  املمالك  يعادله، ومجيعها من  أو ما  التقليدي(  )العربي  الثوب  فقط 

عمر البشري، الضابط السابق يف اجليش السوداني الذي يواجه اتهامات من قبل “احملكمة اجلنائية 
الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم حرب. أما الباقون، فكانوا يرتدون بدالت على النمط الغربي، من بينهم 

العاهل األردني امللك عبد اهلل الثاني.
العاهل  وبــدا  السن.  كبار  من  أعضائها  من  العديد  أن  فهو  الصورة،  اآلخــر هلذه  املثري  اجلانب  أما 
مان واإلمارات إرسال  السعودي البالغ من العمر 82 عامًا منحنيًا. واختار كل من املغرب وسلطنة عحُ

بدالء عن رؤساء البالد، حيث عزوا مجيعهم السبب إىل مشاكل صحية.
ورمبا يتمثل امللخص السريع عن قمة الظهران يف أن تركيزها على القدس رمبا كان تصحيحًا ملسار 
من جانب العاهل السعودي لالنطباع الذي تركه حممد بن سلمان، خلفه املعنّي، خالل زيارته إىل 
الواليات املتحدة الشهر املاضي حيث خرقت تصرحياته اليت قال فيها أن لإلسرائيليني احلق يف 

العيش “على أرضهم” بنود االتفاق العربي.
وللمرة الثانية، ترتبط اعتبارات مستقبل الشرق األوسط بالدور الذي يلعبه حممد بن سلمان، امللك 
العربي،  للعامل  دائمة  العربية” مسة  “اجلامعة  بقمم  التباطؤ احملبط  أصبح  لقد  املنتظر.  السعودي 
بن  مدى سيكون حممد  أي  إىل  هنا،  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال  رمزيًا.  للتغيري  استعداده  جاعاًل 
سلمان مستعدًا للوقوف مكتوف األيدي وتييد مكانته اجلسدية والرمزية ]كما حدث[ يف الظهران؟ 

منظمة )ايباك( اليت توصف بانها اقوى مجعيات الضغط على الكونغرس 
االمريكي، تضم بني صفوفها شخصيات من خمتلف االديان واالحزاب يف 
الدميقراطي واجلمهوري، وهدفها ال  الرئيسني  امريكا، السيما احلزبني 
يقتصر فقط على تقيق الدعم السرائيل، بل يتعداه اىل تهيئة جيل جديد 
من القيادات الداعمة السرائيل.. وهذه املنظمة اليت تاسست يف عهد ادارة 
الرئيس دوايت ايزنهاور مطلع مخسينيات القرن املاضي، صارت تلعب دورا 

حموريا يف صياغة املواقف االمريكية الداعمة السرائيل.
ما نريد ان نقوله هنا، هو ان اليهود املتصهينني من اصحاب املال، سواء يف 
امريكا او غريها، عرفوا كيف يوظفون امواهلم مبا جيعلها مؤثرة ليس يف 
اقتصاد العامل، بل يف القرار السياسي الدولي وتديدا يف الدول الكربى، 
دولة  كل  اهمية  االخـــرى، وحسب  الــدول  ثم  ومــن  امــريكــا،  ويف مقدمتها 
ومقدار ما ميكنها ان تقدمه السرائيل، ومن بني تلك الدول اسبانيا، اليت 
بدا تاثري هذا اللوبي فيها واضحا، حينذاك، بالوقوف وراء صعود اثنار، 
الذي سبق وان طالب املغاربة باالعتذار السبانيا عن احتالهلم هلا، ويقصد 

بذلك فرتة حكم العرب لالندلس!
اجملــاالت،  خمتلف  يف  الكفاءات  ولديهم  املــال،  من  الكثري  لديهم  العرب 
لكنها مشتتة، وغري فاعلة حتى يف بلدانها، بسبب غياب مشاريع التنمية 
تتفاعل  لكنها  واوربــا،  امــوال ضخمة يف امريكا  احلقيقية، ولديهم رؤوس 
لكن هذا  احيانا،  وليس  غالبا  اعدائهم  بل لصاحل  العرب،  خارج مصاحل 
يبقى بسيطا جدا بازاء استخدام هذا املال يف صراع االنظمة العربية ضد 
بعضها البعض، قبل ان يصل اىل احملطة الدموية االكرب اليت نعيش اخر 

تبدياتها، متمثلة مبا مسي بالربيع العربي، 
ممارسة  أيــة  على  االحتجاج  يف  اسلوبنا  يكون  ان  عــربــي،  أي  يشرف  ال 
نراها غري مناسبة جتاهنا، بالطريقة املماثلة لتفجريات مدريد االرهابية، 
واليسعدنا ان يكون املال العربي واالسالمي وراء صناعة هذه التنظيمات 
االجرامية اليت تقوم مبثل هذه االفعال املخزية، الن هذا يعرب عن عطلنا 
احلضاري وفشلنا يف الوصول اىل االخر والتاثري به، سواء باملال او بغريه، 
كما يفعل الصهاينة وجيندون الزعماء ومن خالهلم ثروات االمم وجيوشها 
لصاحلهم، ومنهم طبعا رئيس الــوزراء االسباني اثنار وغريه .. نعم ، هنا 

تكمن املفارقة.
لقد كانت صرخة االب االسباني بوجه رئيس وزراء بالده، اثنار، تعكس قوة 
املال الصهيوني الذي حقق السرائيل ماتريده، ويف الوقت نفسه اخجلتنا 
خالله  من  حيتجوا  ان  االرهابيون  اراد  الــذي  اهلمجي  الفعل  الن  كعرب، 
خيبتنا  تعكس  العراق،  على  احلرب  بالده يف  ومشاركة  اثنار  موقف  على 
احلضارية، الن املال العربي بدال من ان جيعلنا مؤثرين يف عامل الحيرتم 
الضعفاء واليقيم هلم وزنا، صار عبئا علينا مرتني.. هل كان ترامب ليجرؤ 
على نقل سفارة امريكا للقدس، لو كان املال العربي مؤثرا هناك؟.. اعتقد 

ان مأساتنا تتسع يوما بعد يوم!.  

)إيباك( عربي!

د. أسعد كاظم شبيب / مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

عبد االمري املجر
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دولي 

وقع  الـــذي  العسكري  االشــتــبــاك  تسبب 
إيــران  بــني  مــن شهر شــبــاط  العاشر  يف 
واســرائــيــل اىل إطـــالق مــرحــلــة جــديــدة 
ــران  مــن احلـــرب الــســوريــة، اذ تــدت إي
مباشر  بشكل  األوىل  لــلــمــرة  إســرائــيــل 
بدال من املهامجة غري املباشرة من خالل 

بدائل مثل حزب اهلل.
ان قيام كل من إسرائيل وإيــران وسوريا 
بتقليل املــواجــهــة يف وقــت الحــق أكــد ان 
قد جعل  احلــازم يف سوريا  بوتني  تدخل 
سوريا،  ملستقبل  الرئيس  احلاكم  روسيا 
آمــوس  اإلسرائيلي  الصحايف  كتب  وقــد 
هاريل: “ يحُظهر اهلدوء السائد بعد املكاملة 
أخرى  مرة  وبوتني  نتنياهو  بني  اهلاتفية 
مــن هــو الــرئــيــس احلــقــيــقــي يف الــشــرق 

األوسط”.
هــنــاك اســـبـــاب خــاصــة دفــعــت مــوســكــو 
ــران  إي بــني  القتالية  األعــمــال  وقــف  اىل 
وإسرائيل، ومنها حماولة جتنب األضرار 
الروسية،  بالقوات  اليت حلقت  اجلانبية 
ومنع املزيد من اخلسائر لنظام عمالئها 
أكثر  عسكرية  نتائج  وتوطيد  السوريني، 
جدول  يتعرض  لكن  ســوريــا.  يف  إجيابية 
طهران  اهـــداف  بسبب  للخطر  اعماهلا 
املتنافسة، االمــر الــذي وضع إيــران على 
مــســار تــصــادم مــع اســرائــيــل والــواليــات 

املتحدة يف سوريا.

على  قبضتها  إيـــــران  احــكــمــت  ان  بــعــد 
املناطق االسرتاتيجية يف سوريا، أصبحت 
اآلن قـــادرة على اســتــخــدام هــذه املــواقــع 
كمناطق لتنظيم العمليات ضد إسرائيل. 
املباشر ضد  العمل  أن  من  الرغم  وعلى 
فإن  باملخاطر،  أمــر حمــفــوف  إســرائــيــل 
احلــرس الثوري اإليــرانــي قد حيسب أن 
أفــراد عسكريني روس يف قاعدة  وجــود 
تياس اجلــويــة وأمــاكــن أخــرى قريبة من 
املوظفني اإليرانيني من شأنه ردع هجوم 

إسرائيلي مضاد.
ــتــدخــل يف احلـــرب  جتــنــبــت إســرائــيــل ال
دخلت  لكنها  سوريا،  يف  املعقدة  األهلية 
يف مواجهات متعمقة مع إيران وحلفائها 
احلــرب  استغلوا  الــذيــن  اهلل،  حــزب  يف 
السورية لفتح جبهة جديدة مع إسرائيل، 
لتوسيع  املتطورة  األسلحة  تدفق  وتعزيز 
اهلل  حــزب  قبل  مــن  العسكري  التهديد 

إلسرائيل.
وفـــيـــمـــا وصـــفـــه الـــــقـــــادة الــعــســكــريــون 
بــ “احلــرب بني احلــروب”،  اإلسرائيليون 
شنت إسرائيل أكثر من مائة ضربة جوية 
لتدمري األسلحة اليت تزودها إيران داخل 
اجلماعة  إىل  نقلها  يتم  أن  قبل  ســوريــا 
اإلرهابية اليت تتخذ من لبنان مقرا هلا، 
لــكــن كـــان ضـــرر احـــدى هـــذه الــضــربــات 
العاشر  إلعــتــداءات  ومشابها  جدا  كبريا 

من شهر شباط. لدى حزب اهلل ما يقرب 
من ثالثني ألف مقاتل -يصل عددهم إىل 
الثلث اآلن يف سوريا لدعم نظام األسد، 
ويعتقد ان اجملموعة االرهابية قد مجعت 
ترسانة تصل اىل 150 ألف صاروخ، وقد 
واملخابئ  املدنية  املباني  وســط  تفرقت 
وقد  لبنان،  فى  سرا  بنيت  التى  السرية 
ــــرب مـــن هــذه  ـــــران اجلــــزء األك ــــرت إي وف

األسلحة.
مبا يف ذلك الصواريخ بعيدة املدى العالية 
الــدقــة والـــقـــادرة على اســتــهــداف معظم 

إسرائيل.
ان سبب اخلسائر املستمرة يف األسلحة 
واملعدات هو الغارات اجلوية اإلسرائيلية، 
يقل  مــا ال  ببناء  تــقــوم  إيـــران  إن  ويــقــال 
لبنان  األسلحة يف  من مصانع  اثنني  عن 
واألسلحة  املتقدمة  الــصــواريــخ  لتجميع 
املسرية،  والــطــائــرات  للدبابات  املــضــادة 
هذه  إسرائيل  تستهدف  أن  املرجح  ومن 
مع  املقبلة  الــقــتــال  جـــوالت  املــنــشــآت يف 

إيران وحزب اهلل.
ــرامــب تــذيــر روســيــا  لـــذا عــلــى إدارة ت
وإيـــــران بــشــكــل عــلــين مـــن الــــرد الــقــوي 
ـــات املـــتـــحـــدة عـــلـــى الـــتـــهـــديـــدات  ـــوالي ـــل ل
املستقبلية يف سوريا، وتدعم بقوة اجلهود 
العسكرية اإلسرائيلية لتهدئة التهديدات 

املنبثقة عن سوريا.

حرب إيران
 املكثفة مع إسرائيل

فرنسا من التفاهم الودي إىل الشريك األصغر
إنهاء الصراع، ووضع تفاهمات، وحماولة إليقاف تصاعد القوة األملانية يف عام 1904، دفع املسؤولون 
يف كل من باريس ولندن للجلوس وإبرام إتفاقية )التفاهم الودي( بني كل من بريطانيا وفرنسا، اللتان 
كانتا القوتني العظمتني يف ذلك الوقت. ومبوجب تلك اإلتفاقية، أعيد ترتيب وتقسيم املصاحل ومواقع 
النفوذ بني الدولتني، حبيث محُنحت فرنسا يدا مطلقة يف املغرب، بينما أطلقت يف املقابل يد بريطانيا 

يف مصر.
بداية األلفية شكلت هي األخرى خريطة إفرتاق لدى الطرفني، ففي الوقت الذي كانت فيه بريطانيا 
مؤيدة ألغلب قرارات الواليات املتحدة األمريكية كانت فرنسا تلتزم الصمت واحلياد أو تعلن الرفض 
هلذه القرارات وأهمها قرار غزو العراق عام 2003، وعندما شاركت بريطانيا بقوة يف هذه احلرب 

فإن فرنسا كانت من أشد املنتقدين هلا.
اآلن.. وبعد فرتات من اهلدوء الفرنسي أو الصمت والتحرك على حياء، تريد فرنسا إعادة التموضع 
يف املنطقة، وقررت أن تكون رقما جديدة يف املعادلة العاملية، بالتزامن مع تبنيها إسرتاتيجية جديدة 
بنيت على خــروج بريطانيا من اإلتــاد األوروبــي. الفكرة األســاس يف هذه اإلسرتاتيجية أن تكون 
باريس هي القائد لإلتاد األوروبي، ولكن وفق التعامل مع الربيطانيني بنسب خمتلفة حسب املواقع 

واألزمنة، إضافة إىل حماولتها اإللتحاق بالركب األمريكي شريك ولكن )تت التجربة(.

بعد تعيينه يف شهر أيلول من العام املاضي سفريا لفرنسا لدى اململكة املتحدة جان بيري جوييه، أحد 
كبار املسؤولني، ومستشار الرئيس الفرنسي احلالي إميانويل ماكرون،بدأت حماوالت إحياء العالقة 
)أمريكا فرنسا  الثالثي  الودي وفق إسرتاتيجية الشريك  التفاهم  الروح يف  القدمية اجلديدة وبث 
وبريطانيا( ولكن برؤية فرنسية قائمة على حماولة النفوذ إىل قلب األمريكان تت غطاء الوقوف 

بوجه الروس والشراكة يف حل مشاكل املنطقة ومنها سوريا.
وإىل بريطانيا تت غطاء بريطانيا العظمى من جديد، غري أن كل من األمريكان والربيطانيني وإن 
كانوا يرحبون علنا مبثل هذا التوجه ويتعاملون معه على أرض الواقع ولكن سيبقون يف أشد احلرص 
املــارد الفرنسي من قمقمه ليعلن بأن اإلتــاد األوروبــي أصبح طرفا يف املعادلة  على أن ال خيرج 

العاملية.
وبدال من العامل الثنائي القطبية يتكون عامل مثلث متساوي األقطاب وعند ذلك احلني ال تفاهم ودي 
أن تكون  املتوقع وهذا ما ال يريده األمريكان، ويفضلون  بالندية هو  التعامل  بل  وال شراكة صغرى 

روسيا هي الشريك الوحيد هلم يف نسج خيوط اللعبة رغم خالفهم املعلن معها.
 بل أن األمريكيني لن يألوا جهدا يف ضرب وتجيم أي حماولة لدخول أي العب آخر يف املنطقة إال 

من خالل بوابتهم حصرا وضمن صافرة التحكيم املتفق عليها مع الروس وضمن مدد زمنية للعبة. 

فالدميري بوتني، رجل روسيا القوي الذي حيكم بالده بقبضة حديدية منذ 
مثانية عشر عاما لن جيد أي صعوبة يف إعادة إنتخابه، وشعبيته يف ذروتها، 
بوتني الذي يتهم بالدكتاتورية لو مل يكن جديرا باحلكم ملا بقي فيه كل هذه 
السنوات، ومل يفز بوالية رابعة.. إنتخابات روسيا كانت على شاكلة إستفتاء 
شعي لبوتني، وبالرغم من التشكيك بنزاهتها، لكن ال أحد ينكر أن بوتني 
بات حمبوبا، وهذه النتائج شكلت مصدر قلق للغرب وألمريكا، لكن يتوجب 
نهجه  عن  تكمن يف ختليه  اليت  احلقيقية  بالشجاعة  يتحلى  أن  بوتني  على 
على  القضاء  أجل  من  يعمل  وأن  والغرب  أمريكا  مع  والتنافسي  التصادمي 
أو  الدولية  العزلة  مابني  أن خيتار  فعليه  روسيا،  داخــل  اإلقتصادي  الركود 
إىل  حيتاج  الــذي  الداخل  سيقلق  ألنه  التنافس  بدل  الدبلوماسي،  اإلنفتاح 
إصالحات إقتصادية حقيقية، وإال فإن الوضع الداعم لبوتني قد ال يستمر 

طويال.
بوتني ما بعد الفوز سيكون وضعه السياسي مريح جدا يف روسيا بالنظر إىل 
الشعبية اليت حظي وأحيط بها، هذه الصورة اليت سجلها الروس بانتخاب 
بوتني سرتغم اجلميع أن يؤيدوه ولو بالقوة، إذ سينضم اجلميع له خاصة يف 
ظل معارضة ضعيفة ومنقسمة، كما أن الرئيس الروسي الفائز بوالية رابعة 
وقضى  أضعف  أن  بعد  جــاء  سلفا،  نتائجها  وعرفت  حسمت  إنتخابات  يف 
الطاغية  فهذا  إمرته،  تت  واإلعــالم  املؤسسات  ووضــع  معارضة  كل  على 
واملعارضة سيثري خماوف  واإلعـــالم  احلــريــات  على  يــدوس  الــذي  احملبوب 
الداخل وجيمعهم حول قيادته، فالدكتاتورية هلا بريقها وجاذبيتها، كما سيثري 
خماوف الغرب، ولكن هذه املخاوف ال ميكن أن تؤثر على بوتني طاملا يتمتع 

بشعبية وحيكم بقوة.
هنالك قناعة رسخها بوتني قبل اإلنتخابات تقول: )إن واقع احلال يف روسيا 
تفكك  مرحلة  إىل  والــعــودة  الفوضى  أو  بوتني  إمــا  مفادها:  فرضية  يعكس 
القادة  من  العديد  فيها  القناعة يشرتك  وهذه  السابق(.  السوفييت  اإلتــاد 
الديكتاتوريات  هي  الديكتاتوريات  فأقوى  بالشعبية  املتمتعني  السلطويني 
املنتخبة، كما أنها األسوأ يف احلقيقة، أما ردود أفعال اجملتمع الدولي مابعد 
بتدشني  والتصريح  والتهنئة  الرتحيب  أو  الصمت  بني  تراوحت  بوتني،  فوز 

شراكات مع روسيا أو استمرار احلوار والعالقات حبذر.
بوتني ربح اإلنتخابات وان كانت هنالك خروقات وإقصاء للمعارضة وحيكم 
بشمولية ووضعه اإلقتصادي مرتدي، لكنه جنح باعادة بعث إحساس الروس 
بأجمادهم السالفة، وأعاد لروسيا قيصريتها املفقودة وأرجع هلا موقع قوى 
العظمى  القوة  مع  املنافسة  خانة  يف  ووضعها  الدولية  اخلارطة  يف  عظمى 
األوىل وهي الواليات املتحدة، وبقيادة بوتني لروسيا اإلتادية أعيد صياغة 
النظام الدولي من جديد وبدأ يقوم على نظام التعددية القطبية على الصعيد 

العاملي، وترسخت روسيا كقوة كونية موازية.  

بوتني
 ما بعد الفوز

د. احمد عدنان امليالي / مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

هبه عباس محمد علي: مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية

عدنان الصالحي / مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية
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النفط،  ايــرادات  احنسار  وبسبب  مؤخرا، 
)الداخلية  احلكومية  الديون  حجم  وتفاقم 
ــات بعض  ــب ــامــت مــطــال ــن واخلــــارجــــيــــة(، ت
االطـــــــراف احلــكــومــيــة واملـــنـــظـــمـــات غري 
العام.  القطاع  تصفية  بضرورة  احلكومية، 
قد  الــدوافــع،  من  التيار مجلة  ويسوق هذا 
تكلفه  مــا  منها  بعضها،  مــع  جــزئــيــا  نتفق 
ــاء مــالــيــة على  مــؤســســات الـــدولـــة مــن اعــب
املؤسسات  تلك  معظم  قدرة  وعدم  املوازنة 
على تغطية رواتب العاملني فيها، على اقل 
احلكومية  املـــصـــارف  واضـــطـــرار  تــقــديــر، 
نفقات  لتمويل  وقــروض  سلف  منحها  اىل 
التحتية  الــبــنــيــة  تـــقـــادم  ايــضــا  تــشــغــيــلــيــة. 
هذه  يف  املستخدمة  والتكنلوجيا  واملكائن 
املــؤســســات، بــاإلضــافــة اىل دوافـــع اخــرى 
ــع املــنــتــجــة وارتـــفـــاع  كــضــعــف جـــــودة الــســل
فرص  ــعــدام  ان وبــالــتــالــي  انتاجها  تكاليف 
ــدولــي.  وال احملــلــي  املــســتــوى  على  املنافسة 
يوفره  قــد  مــا  على  البعض  يــركــز  واخـــريا 
للموازنة  املؤسسات من متويل  تلك  تصفية 
وتغطية للديون العامة. يف احلقيقة، معظم 
القطاع  اعــاله خلصخصة  الــواردة  الدوافع 
إلبراز  وتدقيق  متحيص  اىل  حباجة  العام 
اجلدوى االقتصادية واملالية احلقيقية لبيع 
ــام، وفـــرص تقق  ــع مــؤســســات الــقــطــاع ال

االهداف احملركة هلذه االسرتاتيجية.
1- غــالــبــا مـــا يــكــون الــتــيــار الـــداعـــي اىل 

العام،  القطاع  خصخصة  بعملية  االســراع 
املوضوعية  حساب  على  ايدلوجيا  مدفوعا 
ــة. عــلــى اعــتــبــار ان  واجلـــــدوى االقــتــصــادي
مؤسسات القطاع العام املعيق االول واالخري 
االقــتــصــادي،  واالســتــقــرار  التنمية  جلــهــود 
حبسب ادعائهم. 2- تؤدي تصفية مؤسسات 
القطاع العام اىل تسريح جيش من العاملني 
يــضــاف اىل حجم  املـــؤســـســـات،  هـــذه  يف 
البطالة املتفاقم اصال بسبب ضعف اليات 
االقــتــصــاد الــوطــين يف امــتــصــاص األيــدي 
من  لذلك  ما  وال خيفى  املــتــزايــدة.  العاملة 
غري  خــطــرية  واجتماعية  اقــتــصــاديــة  اثـــار 
 -3 احلاضر.  الوقت  يف  لالستيعاب  قابلة 
القطاع  تصفية  سياسات  تنجح  مــا  غالبا 
العام مع تغلغل االستثمار االجني املباشر 
امـــوال  مـــن رؤوس  ملـــا ميــلــكــه  ــد،  ــل ــب ال اىل 
قادرة  حديثة  وتكنولوجيا  االجنبية  بالعملة 
اربـــاح. يف حني  اىل  على تويل اخلسائر 
يعيق مناخ االعمال يف العراق فرص جذب 
هــذا الــنــوع مــن االســتــثــمــار، نــظــرا النــعــدام 
واالقتصادي  واالمين  السياسي  االستقرار 

يف الوقت الراهن. 
يولد  قــد  الــســابــقــة،  بالنقطة  ارتــبــاطــا   -4
االخنــراط  عن  االجني  االستثمار  عــزوف 
بعمليات تصفية القطاع العام اىل استحواذ 
على  الــعــراق  يف  واملـــال  السياسة  مافيات 
على  فضال  خبسة،  بأسعار  املشاريع  تلك 

استخدام تصفية القطاع العام كأداة لغسيل 
املـــال الــســيــاســي. 5- كــلــف انــشــاء واقــامــة 
الدولة  مــوازنــة  العامة  املؤسسات  وتطوير 
طويلة،  لسنوات  واســتــمــرت  طائلة  امـــواال 
املؤسسات  تلك  تثمني  ذلك ضــرورة  ويعين 
فرص  تنعدم  حني  يف  احلقيقية،  باقيامها 
ــيــا يف الــــوقــــت الـــراهـــن  تــقــيــق ذلـــــك كــل
واالداري  املــالــي  الــفــســاد  مستويات  لبلوغ 
والــســيــاســي حــــــدوده الـــقـــصـــوى، وضــعــف 
الضامنة  الــرقــابــيــة  واملــؤســســات  الــقــانــون 
التصفية.  عقود  وعــدالــة  وشفافية  لكفاءة 
اهمية  أكثر  ضغوطا  احلكومة  متــارس   -6
عــلــى منــو وانـــطـــالق الــقــطــاع اخلــــاص من 
حنو ضعف اجلانب التشريعي الداعم هلذا 
العشوائية  التجارية  والسياسات  القطاع، 
وما ختلفه من اغراق ملنتجات دول اجلوار، 
املاضية،  السنوات  احلكومة خالل  واخفاق 
رغم غــزارة االيــرادات النفطية، من توفري 
ابسط جوانب البنية التحتية الالزمة لنهضة 
الــقــطــاع اخلــــاص كــالــطــاقــة وطــــرق النقل 
وغريها. 7- ال ننسى ايضا حاجة عمليات 
العام اىل جسور متويل  خصخصة القطاع 
إذا ما رغبت احلكومة يف االحتفاظ مبلكية 
تلك املشروعات يف اطار االقتصاد الوطين 
من خالل بيع اسهم تلك الشركات للجمهور 
او مشاركة املصارف ومؤسسات االعمال يف 

االستثمار بتلك املشروعات.  

هل العراق بحاجة 
اىل تصفية القطاع العام؟

قراءة يف االسرتاتيجية الثانية للتخفيف من الفقر يف العراق
إن هدف التنويع االقتصادي يف البلدان االحادية املصدر هو متتني النمو االقتصادي ألنه يعتمد يف 
يتسم  ركيك ال  االقتصادي  النمو  وزيادته فيكون  النفط  إنتاج  النفطية على  البلدان وخصوصًا  هذه 
باملتانة واالستمرار ملدة طويلة كونه يعتمد على مصدر واحد يتعرض ملخاطر التقلبات يف أسعاره كونه 

سلعة عاملية ال ميكن التحكم بها من قبل منتجيه.
 ولذا يعمل التنويع االقتصادي على تعدد مصادر النمو االقتصادي حتى ميكن تاليف وتعويض ما ميكن 
أن يؤدي إىل انهيار النمو يف حال إذا كان املصدر وحيدًا، فالتنويع جيعل النمو يتمتع باملتانة ومقاومة 

االنهيار.
نعم ممكن أن يكون له )القطاع الفرعي النفطي( دور إجيابي ومهم، عند توفر االدارة الكفوءة واالرادة 

احلقيقة والرؤيا االسرتاتيجية.
 يف تقيق التنويع االقتصادي الذي ينعكس بدوره على النمو االقتصادي، إذ إن العمل على تديث 
وزيادة  توظيف  بينهم، من خالل  فيما  متناسبة  وفق عالقاٍت  االخــرى  االقتصاد  وتنشيط قطاعات 

ترابطات ذلك القطاع مع القطاعات االخرى، 
جانب  من  عــادل،  االقتصادي منو  النمو  كبري يف جعل  بشكل  يسهم  االقتصادي  التنويع  إن تقيق 
كونه يفّعل مجيع القطاعات االقتصادية الرئيسية والفرعية، وهذا ما خيلق الكثري من فرص العمل 

بالنسبة لألجيال احلالية، فتخلق املزيد من الدخول األولية كنتيجة للمساهمة يف العملية االنتاجية 
فيتحسن متوسط دخل الفرد بشكل تلقائي، لكن يف حالة مالحظة ان النمو االقتصادي ينمو بشكل 
كبري مع زيادة حجم الفقر كنتيجة لسوء التوزيع األولي للدخل، فال بد أن توضع اآللية املناسبة لتحقيق 

عدالة التوزيع جلعل النمو االقتصادي منوًا عاداًل.
 كأن تتدخل الدولة لفرض ضرائب عادلة على أصحاب الدخول واألرباح املرتفعة لصاحل أصحاب 
الدخول احملدودة واحملرومة من النمو املرتفع او تعمل على تقديم الدعم للفئات املتضررة من النمو 
املرتفع، سواء بشكل مالي أو عيين أو خدمي او غريها، وهذا ما جيعل النمو االقتصادي منوا عاداًل 

بني أفراد اجليل احلالي.
من جانب آخر ميكن تقيق العدالة بني االجيال من خالل اللجوء إىل استخدام الصناديق السيادية 
كآلية لالحتفاظ حبقوق االجيال الالحقة من الثروة النفطية اليت دائمًا ما يحُعرب عنها بأنها ثروة وطنية 

عامة، أي إنها ال تقتصر على فرد معني وال على جيل معني أي إنها حق للجميع. 
إن هذه اآللية ميكن أن تقق العدالة ما بني االجيال احلالية والالحقة وذلك من وضع االيــرادات 
النفطية يف هذه الصناديق واالحتفاظ بها لألجيال الالحقة مع حق السحب منها لتغطية نسب العجز 

يف موازنة الدولة، والبد أن خيضع هذا السحب وفقًا آللية معينة وليس بشكل عشوائي. 

ال ميكن ألي اقتصاد أن ينمو إىل أقصى إمكاناته إال إذا شاركت النساء 
والرجال بشكل كامل. وباعتبارها نصف سكان العامل، فإن املرأة هلا دور 
متساو يف دفع عجلة النمو االقتصادي. وترتبط الفجوات بني اجلنسني يف 
التقديرات  واإلنتاجية اإلمجالية. وتشري  الدخل  ريادة األعمال باخنفاض 
إىل أن الفجوات بني اجلنسني تتسبب يف اخنفاض متوسط الدخل بنسبة 
15٪ يف اقتصادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ويعزى 40٪ منها 

إىل فجوات تنظيم املشاريع.
النامية.  الــبــلــدان  بكثري يف  أعــلــى  أن اخلــســائــر  الــتــقــديــرات إىل  وتــشــري 
باإلضافة إىل ذلك، يقدر أن االختالفات بني اجلنسني القانونية تقلل من 
اإلمجالي،  احمللي  الناتج  منو  وتقويض  العاملة  القوة  املشاركة يف  اإلنــاث 
تشري التقديرات إىل أنه بالنسبة لبعض االقتصادات ، ميكن أن يعزى جزء 
املساواة  الناتج إىل عدم  الفرد من  القطرية يف نصيب  الفروق  كبري من 
بني اجلنسني، وتشري األدلة إىل أن القوانني ميكن أن تؤثر على املشاركة 
االقتصادية للمرأة. ففي الواليات املتحدة، على سبيل املثال ، بدأ عدد أكرب 
من النساء يف احلصول على براءات اخرتاع يف القرن التاسع عشر بعد أن 
أصدرت بعض الواليات قوانني متنح النساء حقوق امللكية بامسهن اخلاص.
لــلــمــرأة اختـــاذ اخلـــيـــارات األفــضــل هلــا ولعائالتها  الــفــرص  تــكــافــؤ  تتيح 
وجمتمعاتها. ومع ذلك ، تكافؤ الفرص يف احلصول عليها ال توجد وظيفة 
سائدة،  اجلنسني  بني  القانونية  الفروق  تكون  حيث  جتــاري  عمل  بــدء  أو 
اقتصادية وميكن  قــرارات  املرأة على اختاذ  تقيد قدرة  القانونية  فالقيود 
أن تكون هلا عواقب بعيدة املدى. على سبيل املثال، قد تقرر النساء عدم 
العمل أو بدء أعمال جتارية يف االقتصادات حيث جيعل القانون من الصعب 

عليهن القيام بذلك.
تنظيم  أنشطة  إىل  املـــرأة  وصـــول  تسني  للحكومات  ميكن  كيف  ولــكــن 
املشاريع والعمل؟ تتطلب اإلجابة عن هذا السؤال فهم العديد من العوامل 
- من الوصول إىل التعليم والرعاية الصحية ، إىل األعراف االجتماعية 
يف  اهلامة  العوامل  أحد  ويتمثل  األخــرى.  األشياء  من  والعديد  والثقافية 
والرجل  املــرأة  بني  واملؤسسات  واللوائح  القوانني  بها  متيز  اليت  الكيفية 
بطرق تؤثر على حوافز املرأة أو قدرتها على العمل أو إنشاء وإدارة مشروع 

جتاري.
وجيب أن نعلم أنه ميكن أن تؤثر العوائق اليت تول دون وصول املرأة إىل 
السيطرة على املمتلكات يف مشوهلا املالي، اذ تشري األدلة إىل أن الفروق 
بني اجلنسني يف ملكية األصول هي عامل مؤثر يؤثر على قدرة املرأة على 
الوصول إىل االئتمان. إن الوصول احملــدود إىل األصــول هو أيضًا سبب 
تكون  قد  البنوك  ألن  قــروض،  على  للحصول  النساء  رفــض  وراء  رئيسي 

مرتددة يف إقراض الزبائن الذين يفتقرون إىل الضمانات التقليدية.

القوة 
االقتصادية الناعمة

اقتصاد وتنمية

د. حيدر حسني آل طعمة / مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية

إيهاب علي النواب
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العراقية  للحكومة  املالي  املستشار  أكــد 
أحــد  ان  الــدكــتــور مظهر حمــمــد صـــاحل 
ـــراق  ـــع االهــــــــداف الـــرئـــيـــســـة لــــرؤيــــة ال
مساهمة  ـــادة  زي هــو   2030 االقــتــصــاديــة 
ـــاتـــج احملــلــي  ـــن ـــقـــطـــاع اخلــــــاص يف ال ال
وتقيق   ،٪50 مــن  أكثر  اىل  االمجــالــي 
ــقــطــاع الــعــام  الـــشـــراكـــة الــكــامــلــة بـــني ال
والقطاع اخلاص عرب متكني االخري من 
خالل الدعم والتأهيل وفتح اجملال امامه 
الــرؤيــة  تــهــدف  كما  االســتــثــمــار.  بقضايا 
الــذاتــي يف  االكــتــفــاء  ذاتــهــا اىل تقيق 
وتغيري  والصناعي  الــزراعــي  القطاعني 
انتاجي  اىل  ريعي  من  االقتصاد  جمــرى 
وعـــدم االعــتــمــاد عــلــى االنـــتـــاج النفطي 

بشكل كامل.
هـــذه االهـــــداف الــطــمــوحــة تــدفــعــنــا اىل 
التفكري والتساؤل: يف أي من القطاعات 
ــبــدأ الــشــراكــة  االقــتــصــاديــة ممــكــن ان ت
بــني الــقــطــاعــني الــعــام واخلــــاص وتقق 

اهدافها؟
بداية ان الشراكة هي أحد اشكال التعاون 
من  يتم  واخلـــاص  الــعــام  القطاعني  بــني 
يستطيع  تعاقدية  ترتيبات  وضع  خالهلا 
السلع  تــوفــري  الــعــام  الــقــطــاع  مبقتضاها 
واخلدمات العامة واالجتماعية من خالل 
السماح للقطاع اخلاص بتقدميها بنفسه 
بشكل مباشر. واحد صور هذه الرتتيبات 
ان يساهم القطاع اخلاص بتوفري السلع.

السيما يف  الــبــالد  شهدته  مــا  ان  مــؤكــد 
الـــعـــقـــود الـــثـــالثـــة االخــــــرية مـــن حـــروب 
ومكافحة  وصراعات  اقتصادي  وحصار 
ـــريًا ســلــبــيــا عــلــى كل  ـــأث االرهــــــاب اثــــر ت
بالشلل.  واصــابــهــا  االقــتــصــاد  قــطــاعــات 
ولــكــن مــع ذلـــك بــاإلمــكــان وضـــع اهـــداف 
قطاع  على  فيها  الرتكيز  مرحلية جيري 
فهو  الشراكة  لتحقيق  اقــرب  يكون  معني 
العمالة  تشغيل  يف  نسبة  االكثر  القطاع 

واليت جتاوزت نسبة ٪20.
البالد هو  الــزراعــي يف  القطاع  ان  نــرى 
االقرب لتجسيد هذه الشراكة. فمقومات 
هذا  ان  منها  متوفرة،  الــزراعــي  القطاع 
ملكيته  وتــعــود  قــطــاع خــاص  هــو  القطاع 
من  كثري  انــه  مــع  واملـــزارعـــني  للفالحني 
الــزراعــيــة بصيغة عقد اجيــار  االراضـــي 
احليوانية  املشاريع  ان  كما  الــدولــة،  مــن 
والصناعات الغذائية وان كانت قليلة فهي 

مملوكة للقطاع اخلاص.
تتوفر لدى القطاع بنية تتية مل ميسها 
الضرر بفعل االحداث اليت مير بها البلد 
عــلــى الــرغــم مــن تــضــرر بــعــض املنشآت 
االروائية. وعلى الرغم من ازمة املياه يف 
املائية الزالت  املــوارد  ان وزارة  البلد، اال 
مستمرة يف التأكيد على ان ايرادات املياه 
لتغطية حاجة اخلطة  مع املخزون كافية 
الشمالية  املناطق  يف  المسيا  الــزراعــيــة 
البالد.  من  والوسطى  الغربية  والشمالية 

كذلك تتوفر املقومات االقتصادية املتمثلة 
بــعــامــل الــطــلــب والـــنـــابـــع مـــن احلــاجــات 
الــزراعــيــة  الــســع  مــن  للسكان  املــتــزايــدة 
ــتــجــات  اخلــــضــــروات واحملـــاصـــيـــل واملــن

احليوانية.
ــاك صناعة  هــن ان  ــتــذكــري  ال مـــن  ــــد  والب
ــبــالد تــســاعــد يف  امســــدة صــاعــدة يف ال
تــوفــري االمســــدة الــكــيــمــيــاويــة لــلــزراعــة، 
نــاهــيــك عــن امــكــانــيــة الــنــهــوض بصناعة 
االعالف، وصناعة االنابيب البالستيكية 
وهو  املــيــاه  هــدر  تقليل  على  تعمل  الــيت 

السبب الرئيس الزمة املياه.
لــذا البــد من العمل على زيــادة مساهمة 
ــــزراعــــي يف الـــنـــاتـــج احملــلــي  الـــقـــطـــاع ال
االمجــالــي تــدرجيــيــا عــرب محــايــة املنتج 
الزراعي ومنح تسهيالت االقراض لتوفري 
مستلزمات الزراعة االساسية من انابيب 

ويرها المسا وانها تنتج حمليًا.
ويف ضوء ماسبق نرى ان تقق االجراءات 
اعاله تضمن ان يكون القطاع الزراعي هو 
القائد السرتاتيجية الشراكة بني القطاع 
ـــذي يسيطر  ــعــام والــقــطــاع اخلـــاص ال ال
الذي جيعل  االمر  الزراعي  القطاع  على 
القطاع  دور  زيــادة  الرائد يف تقق  منه 
اخلاص يف االقتصاد، السيما وان القطاع 
الزراعي – كما ذكرنا يف اعاله – يتوافر 
على البنية التحتية املتكاملة بنسبة كبرية 

وتؤدي دورا يف تسيري اموره. 

هل يمكن ان يقود القطاع الزراعي 
الشراكة بني القطاعني العام والخاص؟

ما هي األهداف االقتصادية للتنويع االقتصادي؟
اخذت موضوعات التنويع االقتصادي وتعدد مصادر الدخل تتزايد يف الدراسات والندوات واملؤمترات، 
يف الدول االحادية اليت تعتمد على مورد واحد، خصوصًا يف الدول النفطية، وذلك ملا للتنويع من 
اهمية كبرية تتمثل يف إضفاء طابع املتانة لالقتصاد واستدامته، فيكون قادر على، مواجهة الصدمات 

االقتصادية اخلارجية اليت يتعرض هلا من جهة، وتلبية متطلبات اجملتمع احمللي من جهة أخرى.
فالعمل على تقيق التنويع االقتصادي يكمحُن يف بلوغ عدة أهداف اقتصادية واجتماعية وسرتاتيجية، 
يسعى لتحقيقها وميكن تناوهلا يإجياز يف مقاالت متالحقة، وسنقتصر يف هذا املقال على األهداف 
االقتصادية، إذ هناك العديد من األهداف االقتصادية اليت يسعى التنويع االقتصادي لتحقيقها، ولكن 

سيتم ذكر بعضها وكما يأتي:
مجيع  تسعى  الــذي  الرئيسة  األهــداف  أحــد  االقتصادي  النمو  يعد  املستدام:  االقتصادي  النمو   أ- 
االقتصادات إىل تقيقه وزيادة معدالته باستمرار وذلك ملا له من أهمية كبرية تنعكس على الكثري 
من املتغريات االقتصادية واالجتماعية والسياسية وغريها، وحتى تكون انعكاساته بشكل إجيابي على 
النمو االقتصادي بشكل حقيقي وليس وهمي كما حيصل يف  املتغريات ال بد أن يكون تقيق  تلك 

أغلب البلدان الريعية.
ب - االستدامة املالية: إن متويل متطلبات املالية العامة املتنوعة من خالل االعتماد على مورد مالي 

واحد أو موارد حمدودة جدًا، خصوصًا إذا كانت ريعية، ال ميكن أن يتحقق، وحتى وإن تقق ذلك 
التمويل لتلبية متطلبات املالية العامة املتنوعة، فإنه ال يكون إال على املدى القصري أو رمبا املتوسط، 

باإلضافة إىل ما يرافقه من اآلثار السلبية اليت يرتكها على االقتصاد.
تصديرًا  اخلارجية  التجارة  إىل تسني  االقتصادي  التنويع  يهدف  اخلارجية:  التجارة  ج - تسني 
العامل  التعامل مع  أو موارد حمدودة جدًا يف  اعتماد االقتصاد على مورد واحد  ان  إذ  واستريادًا، 
اخلارجي من حيث التصدير، ويف الوقت نفسه يعتمد على العامل اخلارجي يف تلبية متطلباته احمللية 
تعاني من االختالل وهذا ما  التجارة اخلارجية وجيعلها  بشكل متنوع من حيث االسترياد، سيشوه 

يرتك آثارًا سلبية كثرية االقتصاد برمته، كاستنزاف احتياطيات املوارد احملدودة.
باإلضافة إىل أهمية توفري املناخ االستثماري للتحقيق التنويع االقتصادي البد من العمل على أمرين 
مهمني وهما: أواًل: تفعيل القطاع اخلاص يف إدارة االقتصاد ولكن بعد دخوله كمشارك للدولة يف ادارة 

االقتصاد. 
ثانيًا: االهتمام بإدارة الثروة الوطنية اليت تعد أساس االقتصاد االحادي، على أسس تكفل تقيق 
العدالة االقتصادية ما بني األجيال، كون اقتصارها على جيل دون آخر وفرد دون آخر، أمر ال يقبله 

املنطق االقتصادي.  

يف عام 2014، أسهمت صناعة الزيت الصخري األمريكية يف إيقاع نفسها 
يف فرتة من التباطؤ، عندما أدت طفرة اإلنتاج إىل ختمة يف األسواق 
الوقوع  تفادي  على  الصناعة  حيضون  املستثمرين  فــإن  واآلن  العاملية، 
يف اخلطأ نفسه مرة ثانية. حيث ينبغي أن يكون شعار صناعة التنقيب 
واإلنتاج هو االنضباط الرأمسالي وعائدات املساهمني، واستجابت كثري 
من الشركات لذلك، ومنذ نشأة صناعة الزيت الصخري يف نهاية العقد 
األول من القرن احلالي، اتسمت بسعيها للنمو املدفوع بالديون بأي مثن، 
لكن مبساعدة االرتفاع يف أسعار النفط منذ العام املاضي، بات كثري من 
شركات التنقيب واإلنتاج األمريكية يف سبيله إىل تقيق ما يكفي من 

النقدية، من خالل عمليات التشغيل لتغطية نفقاتها الرأمسالية.
مــن شركات  قــررت ســت  القبيل،  هــذا  مــن  الــيت  الضغوط  مواجهة  يف 
التنقيب واإلنتاج األمريكية الرائدة، بدءا من شركة أناداركو للنفط ، أنه 
بدال من استخدام آخر دوالر من أجل زيادة اإلنتاجية، ستعيد رأس املال 
إىل املستثمرين من خالل إعادة شراء األسهم.الشركات اليت أعلنت عن 
عمليات إعادة الشراء، واليت تضم أيضا شركة هيس وديفون للطاقة، 
تضم عشر  عينة  األسهم يف  واخنفضت  األسهم.  قبل سوق  من  كوفئت 
 20 مبتوسط  الرائدة  األمريكية  واإلنتاج  التنقيب  شركات  من  شركات 
يف املائة يف عام 2018، لكن بالنسبة للشركات الست اليت أعلنت عن 
عمليات إعادة الشراء، فقد اخنفضت أسهمها مبتوسط 5 يف املائة فقط.
صناعة  فيه  تظهر  الــذي  الوقت  يف  الرأمسالي  االنضباط  تزايد  يأتي 
الزيت الصخري إشارات أخرى على تزايد اآلالم. كانت الشركات تبلغ عن 
تقليص اإلنتاج من اآلبار “األصلية األم” يف منطقة مت حفر آبار “إضافية 
فرعية” بالقرب منها،األسعار مقابل بعض خدمات احلقول النفطية، وال 
سيما الضخ املضغوط املستخدم يف عملية التكسري اهليدروليكي إلعداد 
اآلبار لإلنتاج، آخذة يف االرتفاع ومن املتوقع أن ترتفع أكثر، ما جيعل 

بعض أعمال التطوير املمكنة يف جمال الزيت الصخري أقل رحبية.
حني تؤخذ هذه األمور معا، فإن عوامل االحتكاك يف النظام تعمق من 
األسباب اليت تهز من مقدرة إنتاج النفط األمريكي على احلفاظ على 
معدل منوه، الذي خيطف األنفاس يف األشهر األخرية، حيث إن الطلب 
العاملي على النفط يظهر منوا سليما، وتتحدث منظمة أوبك مع حلفائها 

حول زيادة القيود على اإلنتاج.
حاد  بشكل  تباطأ  العامل  حول  كربى  مشاريع  االستثمار يف  إن  وحيث   
نتيجة التباطؤ الذي تعانيه الصناعة، فإن كل هذا ينذر حبقبة زمنية من 
أسعار خام مرتفعة نسبيا، وحيقق رحبية طال انتظارها يف قطاع الزيت 
الصخري األمريكي، هذه النظرة األنيقة تتعرض للتعقيد بسبب حقيقة 
أن املساهمني املؤسسيني ليسوا بأية حال وحدهم املصادر الوحيدة لرأس 

املال يف صناعة الزيت الصخري.

النفط الصخري: صعود 
سريع أو هبوط أسرع؟

د. حسني أحمد السرحان / مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية

اقتصاد وتنمية

حامد الجبوري  / مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية
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ترجماتترجمات

يتوجب  بأنه  يفيد  شائع  اعتقاد  يوجد 
ثقة،  بكل  التصرف  االستشاريني  على 
وتقديم إجابات واضحة وخمتصرة، كي 
على  وللحفاظ  موثوق  كمصدر  يظهروا 
استمراريتهم بالعمل. يف كتابه “التفكري، 
الشهري  النفس  لعامل  والبطيء”  السريع 
دانيال كانيمان، يرى الكاتب أن اخلرباء 
الـــذيـــن يــعــرتفــون جبــهــلــهــم مـــن املــتــوقــع 
اســتــبــداهلــم، كـــون االســتــشــاريــني ممن 
يتمتعون بالثقة أكثر قدرة على اكتساب 

ثقة عمالئهم.
يضيف كانيمان “بالرغم من أن التقدير 
يعد  الــيــقــني  عـــدم  املتحيز حلــالــة  غــري 
لكنه غري  لــلــعــقــالنــيــة..  الـــزاويـــة  حــجــر 
أو  للمؤسسات  بالنسبة  فــيــه  مــرغــوب 
األفراد. تظهر أحباث التصوير العصي 
أن الشك حيد من قدرتنا على االستعداد 
بكل جهوزية للمستقبل، مما يؤدي بدوره 

إىل الشعور باخلوف.
تـــــرتك مـــثـــل تـــلـــك الـــنـــتـــائـــج صـــداهـــا 
ــيــومــيــة لــلــعــديــد من  عــلــى اخلـــــربات ال
ــعــامل. مت الطلب  ال االســتــشــاريــني حــول 
مـــن أحــــد كـــتـــاب هــــذه املـــقـــالـــة تــقــديــم 
مــشــورة مالية أكــثــر دقــة ووضــوحــًا من 
ما  فذلك  الواثق،  مبظهر  الظهور  أجل 
يبحث عــنــه الــعــمــالء. بــاملــثــل، عـــادة ما 
األعمال  إدارة  ماجستري  طــالب  يطلب 

مــن أســاتــذتــهــم عـــدم بــنــاء احــتــمــاالت، 
أو  على”  “يعتمد  مثل  كلمات  واستخدام 
“ يف حــال”. فهم يفضلون مســاع إجابة 
من  نهج  أو  معينة،  مشكلة  على  واحــدة 
ثــالث خطوات التباعه يف كل مــرة. مع 
متغريات  مع  األمثلة  هذه  تتعامل  ذلك، 
معقدة لعملية صنع القرار، حبيث يكون 

من السيئ إعطاء مشورة مؤكدة.
يــواجــه االســتــشــاريــني ســؤالــني وثيقي 
اليت جيب  املشورة  نوع  هو  “ما  الصلة: 
علي طرحها  ينبغي  و”كيف  أقدمها”  أن 
املنافسني؟”  على  فيها  أتــفــوق  بطريقة 
حلــســن احلــــظ، أعــطــت ورقــــة أحبـــاث 
نشرت مؤخرًا لـ سي جريتغ و جي بي 
سيمونز من كلية وارتون بعض اإلجابات. 
عنوان:  اليت محلت  العمل  ورقــة  حبثت 
املشورة  بطبيعتهم  األشخاص  يكره  هل 
غري املؤكدة؟ إذا كان األشخاص يفضلون 
التعامل مع االستشاريني الذين يتمتعون 
بالثقة، على املرتددين، وإذا ما كان ذلك 

ينطبق على املشورة نفسها.
تضمنت الورقة 11 دراسة، كانت نتائجها 
يكن مفاجئًا  متسقة على حنو كبري. مل 
الذين  لالستشاريني  األفــــراد  تفضيل 
املــرتدديــن.  على  بالنفس  ثقة  يظهرون 
فضل  صريح،  خيار  مواجهة  عند  لكن 
املــشــاركــون يف الـــدراســـة املــشــورة غري 

أنه  الــدراســات فكرة  املــؤكــدة.. دحضت 
يتوجب على االستشاريني تقديم مشورة 
مؤكدة ال تنطوي على احتماالت كي تنال 
على  صاحبها  إىل  لينظر  أو  االهتمام 
أنه واثق بنفسه. يف احلقيقة، من املمكن 
فــصــل الــثــقــة عـــن الــيــقــني عــنــد تقديم 
املشورة. فاالستشاري الذي يقدم مشورة 
مؤكدة بكل ثقة سيتم تقبلها وسينال ثقة 

العميل.
)تنطوي  مؤكدة  غري  مشورة  تلقي  عند 
ــمــاالت( نــظــر املــشــاركــون يف  عــلــى احــت
االحتماالت األعلى )مثل 73٪ أو ٪85( 
اليت  األرقـــام  مــن  إجيابية  أكــثــر  بشكل 
وسيمونز  جريتغ  حبسب   .٪50 تقارب 
ينظر إىل االحتماالت األعلى على أنها 
على  تساعد  وبالتالي  باملعلومات،  غنية 

التكهن بشكل أكرب.
اليت  النتائج  تعميم  من  الباحثان  حــذر 
توصلوا إليها على مجيع احلاالت. فعلى 
سبيل املثال جيب أن يكون املسؤولني عن 
التوظيف أو خرباء املوارد البشرية على 
يوافقون على  الذين  املـــدراء  بــأن  ــة  دراي
مرشحني معينني، يرغبون بسماع تأكيد 
املهمة  بهذه  للقيام  األفــضــل  أنهم  على 
وليس “من احملتمل أن يكونوا مناسبني”. 
ما هي نصيحتهم األخرية؟ تواصل بكل 
ثقة، لكن ال تقدم معلومات خاطئة بثقة.

هل يستطيع االستشاريون
 تقديم مشورة غري حاسمة؟

األسباب غري املرئية لقدرة املجتمعات على التصدي للكوارث
ملاذا تنجح بعض اجملتمعات يف استعادة عافيتها أعقاب الكوارث، يف حني ينهار البعض اآلخر، يكمن 
االختبار احلقيقي للتعاضد يف أي جمتمع بطريقة استجابته للكوارث. فعند مواجهة األزمات، تعمل 
اجملتمعات املتماسكة جنبًا إىل جنب وتقوم بتقديم املساعدة عند احلاجة. يف حني يركز األشخاص 
الذين يعدون جريانًا باالسم فقط على مصلحتهم الشخصية. لذا يعترب التماسك االجتماعي أحد 

العوامل الرئيسية ملرونة اجملتمعات احمللية وقدرتها على الصمود.
وجدنا من خالل تليل بيانات التعاونيات مع معدالت وفيات االنفلونزا االسبانية بكل جمتمع، أن معدل 
الوفيات بسبب االنفلونزا يف تلك اجملتمعات كان سببًا خبفض تأسيس تعاونيات على مدار 20 عامًا 
بعد الوباء. يف أواخر ثالثينيات القرن العشرين، أصبح تأثري االنفلونزا على تلك التعاونيات أضعف، 

وكما يبدوا أكملت الشبكات الشخصية واملؤسسية مهمتها ببطء الستعادة الروابط االجتماعية.
يف  التعاونيات  بناء  على  األقــوى  األثــر  له  كــان  اإلسبانية  األنفلونزا  وفيات  معدل  أن  أيضا  وجدنا 
قدرتها  عدم  من  يتضح  كما  الوباء،  قبل  املدنية  القدرات  إىل  تفتقر  كانت  اليت  احمللية  اجملتمعات 
على جماراة احلركة التعاونية اليت انتشرت يف األرياف. حيث ضمت تلك اجملتمعات عدد أقل من 
مصارف االدخــار وشركات التأمني ضد احلرائق، ومؤسسات أخرى، مما أدى إىل تفشي املرض. 
الوباء  قبل  املؤسسات  واسعة من هذه  اليت تتوي على جمموعة  كانت اجملتمعات  النقيض،  وعلى 

يف وضع أفضل. وبالتالي فإن االستعداد بشكل صحيح يستطيع تقليل حدة تأثري الكارثة.  وجدنا أن 
فداحة وباء االنفلونزا اإلسباني مل يكن األمر الوحيد الذي تسبب بعواقب واضحة على املدى الطويل. 
فعندما اجتاحت املوجة األوىل للوباء أوروبا، امتألت الصحف بتحذيرات واشعارات أثارت ذعرا على 
صعيد العامل. يف أوائل القرن العشرين، كان هناك فهم واسع لكيفية انتقال العدوى، وبالتالي كيف 
ميكن لألشخاص يف اجلوار أن يشكلوا تهديدا مميتا. وكانت حالة اخلوف وانعدام الثقة يف اآلخرين 
من  الربيعي  للصقيع  بالتصدي  املتماسكة  اجملتمعات  يف  النروجييني  املــزارعــون  يقوم  تصاعد.  يف 
فالتأثري  بالضبط.  ما حدث  التأمني. وهذا  بنوك احلبوب ومؤسسات  مثل  تعاونيات  تأسيس  خالل 
الطويل والقصري املدى للصقيع الربيعي يتمثل يف التشجيع على بناء مؤسسات التعاونية، يف حني أن 

اجملتمعات اليت أصابتها االنفلونزا اإلسبانية عانت من أثارها بعد عقدين من الزمن.
تأثري الكوارث على اجملتمعات اليت تل بها ال ينحصر مبدى األذى الذي تتسبب به. وجيب أن يؤخذ 
بعني االعتبار طريقة تعامل أفراد اجملتمع معها. فكارثة ينظر هلا على أنها عاملية ويصعب تفاديها، 
قد تساهم يف تعزيز الروابط بني أفراد اجملتمع، على افرتاض وجود مستوى مقبول من التماسك 
إليه  الطويل أسوأ مما تشري  املدى  التداعيات على  تكون  األوبئة، قد  االجتماعي. ويف حالة تفشي 

املؤشرات األولية. 

واليت  ماكرون،  إميانويل  مع  مؤخرا  مقابلة  أحُْجــِرَيــت  عندما  ــ  فرانكفورت 
بالضبط  النتيجة  تكن  مل  الشديد،  بالعدوانية  يتسمان  صحافيان  أدارهــا 
“وضع اخلطاب املثالي” الذي يعتز به يورجن هابرماس، الفيلسوف األملاني 
الرفيع وأحد كبار أنصار الرئيس الفرنسي. ولكن على الرغم من مقاطعته 
مرارا وتكرارا، كان أداء ماكرون جيدا للغاية. فكان دائما حمددا متماسكا 
ألي  الدقيقة  التفاصيل  يف  والتعمق  للتبحر  األمــر  لزم  إذا  استعداد  وعلى 
قضية، ومن الواضح أنه كان متمكنا من أدوات اللعبة. ومل يكن يف احتياج 
إىل نقاط أساسية ملوضوعات احلوار، كما أظهر على حنو مثري لإلعجاب 
يف خطابه الذي أدان النزعة القومية والشعبوية أمام الربملان األوروبي بعد 

بضعة أيام.
غري أن لقاءه مع املستشارة األملانية أجنيال مريكل يف برلني يف نفس األسبوع 
كان خمتلفا إىل حد كبري يف نربته ومضمونه. األمر األكثر أهمية أن ذلك 
اللقاء أظهر حدود “طريقة ماكرون”: فمن الواضح أن فن اخلطابة املقنع ال 
يرتجم بالضرورة إىل سياسات معقولة. الواقع أن السياسة، يف جوهرها، 
تعكس التفاعل بني املصاحل على املستوى الوطين. وهنا على وجه التحديد 
تصل أفكار ماكرون حول إعادة تصميم البنية املؤسسية ألوروبا إىل طريق 
مسدود. فهو يقدم مقرتحات كثرية للغاية وأشد غموضا من أن يتسنى احلكم 
الوطين،  املستوى  الدائرة على  املناقشة  عليها، وهي غري معربة عن حالة 
ــا  أوروب إىل  النظر  يف  اإلجيابية  أن  الــواضــح  ومــن  الشكوك.  تتزايد  حيث 
التخوفات  توقعان  يثري  أوروبـــا،  أهــل مشــال  منظور  من  تكلفة.  بال  ال متر 
املثال يف ضمان ودائــع األفــراد  بشكل خــاص: تقاسم املخاطر )على سبيل 
إن  بصراحة  أقــول  أن  أستطيع  لــذا،  الــيــورو.  منطقة  وميزانية  املصرفية( 
مضمون اقرتاحات ماكرون يف جمال السياسة االقتصادية محُرِبك. وحتى إذا 
تبنت مريكل هذه االقرتاحات، فسوف تصبح هدفا سهال للهجوم السياسي 
)ليس فقط من جانب حزب البديل من أجل أملانيا املعارض، بل وأيضا من 
ِقَبل حزب االتاد الدميقراطي املسيحي وشقيقه حزب االتاد االجتماعي 
لتجنب  يوجد سبيل  االجتماعيني(. ال  الدميقراطيني  ناهيك عن  املسيحي، 
البحُعد السياسي الوطين يف االتاد األوروبي، ألن كل زعيم يريد أن ينتخب، 
إنشاء جلنة  حول  مريكل  فكرة  أن  والواقع  انتخابه.  يحُعاد  أن  يريد  وأغلبهم 
مالية  وزراء  من  اليورو  جزئيا حمل جمموعة  تل  اليورو  منطقة  يف  عليا 
منطقة اليورو ــ واليت اقرتحها بالفعل رئيس الوزراء اهلولندي مارك روته، 
دون جدوى ــ من شأنها أن تزيد األمور تعقيدا على تعقيد. الواقع أن التزام 
ما  ولكن  اإلعجاب.  يثري  هابرماس،  طريقة  على  النزيه،  باحلوار  ماكرون 
مل يغمس يديه يف السياسة األوروبية، وهو ما يبدو على استعداد للقيام به 
من أجل اإلصالحات الفرنسية احمللية، فسوف تظل هذه احلوارات عابرة 

سريعة الزوال، إن مل تكن جمرد هواء ساخن. 

حدود 
ماكرون الحقيقية

هوراسيو فالكاو/ إيلينا كومارومي

هنريك غريف
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كيف تسرق مالبس الشعبويني

أعــلــن عضو جملس  ــــ عندما  كــمــربيــدج 
روبــرت  نيوجريسي  واليـــة  عــن  الــشــيــوخ 
مايك  ترشيح  ســيــعــارض  ــه  أن مينينديز 
الــواليــات  خارجية  وزيــر  ملنصب  بومبيو 
املتحدة، أوضح أن السبب وراء معارضته 
هو أن بومبيو، مدير وكالة االستخبارات 
عن  اإلفــصــاح  يف  فشل  حاليا،  املركزية 
سفره إىل كوريا الشمالية يف عطلة عيد 
دونالد  الرئيس  مبعوث  بصفته  الفصح 
وسرية  جــرأة  أن  مينينديز  يــرى  ترمب. 
املخطط  للقمة  ترمب  إدارة  استعدادات 
ــا  النــعــقــادهــا بـــني تـــرمـــب وزعـــيـــم كــوري
الــشــمــالــيــة كــيــم جــونــج أون ســلــوك غري 
مــؤخــران قال  ألــقــاه  مقبول. يف خــطــاب 
مينينديز: “أنا ال أتوقع أن جيري التفاوض 
من  أتوقع  لكنين  العلن،  يف  الدبلوماسي 
اخلارجية  وزيــر  ملنصب  مرشح  شخص 
عندما يتحدث مع قيادات اللجنة فتوجه 
إليه أسئلة حمددة حول كوريا الشمالية، 
هذه  حول  التصورات  ببعض  يشارك  أن 
األرفع  الدبلوماسي  أن  وأعتقد  الزيارة. 
منصبا يف أمتنا البد أن يكون صرحيا”. 
من املؤكد أن الدبلوماسية السرية كانت 
دوما موضع انتقاد، على الرغم من كونها 
دعـــامـــة أســاســيــة لــلــســيــاســة اخلــارجــيــة 
أنها  املراقبني  بعض  فيزعم  األمريكية. 
نوع من اخلداع الذي يعمل على تقويض 

الشفافية واملساءلة وغري ذلك من القيم 
اليت تقوم عليها الدميقراطية األمريكية. 
وال يعارض آخرون الدبلوماسية السرية 
ـــإن تــاريــخ  يف حـــد ذاتـــهـــا. ومـــع ذلــــك، ف
اإلدارات  ظل  يف  السرية،  الدبلوماسية 
ــة عــلــى حد  اجلــمــهــوريــة والــدميــقــراطــي
ــدأ  ــبــني فـــوائـــدهـــا بــــوضــــوح. ب ســــــواء، ي
أهمية يف  األكثر  الدبلوماسي  االخــرتاق 
الصني،  انفتاح  أو  الباردة،  احلرب  زمن 
كسينجر،  هنري  بني  سرية  مبفاوضات 
مستشار األمن القومي للرئيس ريتشارد 
آنــذاك، والرئيس الصيين تشو  نيكسون 
إن الي. والواقع أن رحلة كسينجر السرية 
إىل بكني يف عام 1971 أرست األساس 
لزيارة نيكسون التارخيية يف العام التالي. 
الصينية  العالقات  تدفئة  ساعدت  كما 
االنقسامات  فجوة  توسيع  يف  األمريكية 
املتحدة يف  الواليات  وخصم  الصني  بني 

احلرب الباردة، االتاد السوفيييت.
ومـــع ذلـــك، يــظــل الــتــســاؤل قــائــمــا حــول 
ــســبــب الـــــذي دفــــع املـــبـــعـــوث اخلـــاص  ال
السياسة  قــادة  إخطار  عن  االمتناع  إىل 
الــشــيــوخ، خاصة  اخلــارجــيــة يف جملس 
مــنــصــب كبري  تـــولـــي  يــســعــى إىل  وأنـــــه 
تتلخص  أمــــريكــــا.  يف  الــدبــلــومــاســيــني 
إحدى اإلجابات يف أن إدارة ترمب رمبا 
غري  تحُصِبح  السرية  املــفــاوضــات  تعتقد 

خالل  الكوجنرس.  إبــالغ  مبجرد  سرية 
تــقــيــقــات الـــعـــام املـــاضـــي يف الــتــواطــؤ 
قبيل  وروسيا  ترمب  محلة  بني  احملتمل 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة األمــريكــيــة، كان 
كالغربال،  األســـرار  يسرب  الكوجنرس 
يف  الدميقراطيني  مــن  الــعــديــد  وأوضـــح 
الكوجنرس أنهم سوف “يقاومون” ترمب 
كــان من  كــل منعطف. وعــلــى هـــذا،  عند 
تتسرب  أن  بومبيو  خيشى  أن  املــعــقــول 
املــعــلــومــات حـــول حمــادثــاتــه الــســريــة يف 
اإلدارة  وحرمان  القمة  لتقويض  حماولة 
من إحراز نصر سياسي حمتمل. وتظل 
الشفافية واملساءلة من املعايري األمريكية 
املهمة. لكن تاريخ الدبلوماسية األمريكية 
أثبت أن السرية ضرورة أساسية للنجاح 
الدستور  يعطي  ذلــك،  عن  فضال  غالبا. 
السياسة  واســعــة يف  مــســاحــة  الــرئــيــس 
اخلارجية. وهذا هو السبب وراء ترحيب 
الدميقراطيني،  مينينديز  زمــالء  بعض 
ألسباب  بومبيو  يــعــارضــون  رمبــا  الــذيــن 
لكوريا  زيــارتــه  حــول  باألخبار  سياسية، 
الشمالية. وعلى حد تعبري عضو جملس 
الشيوخ عن والية كونيتيكت كريس مرييف: 
“سأكون صادقا معاك، يسعدني أن أرى 
شخصا على مستوى رفيع يف إدارة ترمب 
حول  الشماليني  الــكــوريــني  مــع  يتحدث 
حق.  على  مرييف  االجتماع”.  هذا  معامل 

الحجة لصالح 
الدبلوماسية 

السرية

أكسفورد ــ “ال تغضب، بل اعمل لتعويض خسائرك”. البد أن يصبح هذا القول املأثور املعيار اجلديد 
يف السياسة الدميقراطية عرب أوروبــا، وأمريكا الالتينية، وآسيا، وأفريقيا. فبدال من الشكوى من 
النجاحات الشعبوية، ينبغي لألحزاب السياسية الراسخة أن تاكي االسرتاتيجيات الشعبوية. وهنا 

ميكننا استخالص ثالثة دروس مهمة بشكل خاص.
يتلخص الدرس األول يف التواصل مع األشخاص الذين ترغب يف متثيلهم من خالل التعرف عليهم 
والفوز بثقتهم. لقد انتهى الزمن حيث كان بوسع الساسة أن يعتمدوا على آالت احلزب، وجمموعات 
الرتكيز، واستطالعات الرأي التقليدية. وأصبح االفرتاض الراضي عن الذات بأن الناس سيصوتون 
دوما على أساس اخلط احلزبي أو الطبقي عتيقا باليا. ففي االنتخابات الرئاسية والربملانية اليت 
انهار دعم احلزب االشرتاكي الذي ينتمي إىل يسار الوسط ودعم  العام املنصرم،  شهدتها فرنسا 
الراسخة من  الوسط. وعلى حنو مماثل، عانت األحــزاب السياسية  املنتمني إىل ميني  اجلمهوريني 
اليوم هو  الشعبويني  املستفاد من  الثاني  الدرس  الفائت.  الشهر  إيطاليا  انتخابات  مهينة يف  هزائم 
استخدام رسائل بسيطة وبديهية يف اإلشــارة إىل أهدافك. صحيح أن شعارات من قبيل “سأمحي 
وظائفكم”، و”لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، تبدو مفرطة يف التبسيط. ولكن أين البدائل املعقدة 
األكثر تطورا؟ إن احلديث عن النمو االقتصادي ال ينجح إال عندما يتمتع الناس بفوائد ذلك النمو. يف 

جممل األمر، يبدو ساسة املؤسسة مرتبكني حائرين. فكان األكادمييني، واخلرباء، والقادة السياسيون، 
ورجال األعمال، وزعماء اجملتمع املدني، متباطئني للغاية يف صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية 
جديدة تتمتع جباذبية واسعة النطاق. ومن املؤكد أن هذه ليست باملهمة السهلة. فاألمر يستلزم التأمل 
لفهم  والطاقة  الوقت  تكريس  األمر  يتطلب  واألخــري،  األول  املقام  ولكن يف  الرؤية.  الذاتي ووضــوح 
من  املستخلص  الثالث  الــدرس  ويتلخص  وبسيطة.  واضحة  بطريقة  احللول  وتأطري  الناخبني  حمنة 
االسرتاتيجيات الشعبوية يف التحلي باجلرأة. ففي األوقات العصيبة، يبحث الناس عن رؤية تويلية 
للمستقبل، وليس تسينات طفيفة. فبعد ثالثني عاما من الربمجاتية والتغيري التدرجيي الرتاكمي، 
العامة يف عام  االنتخابات  أن ونستون تشرشل خسر  ولنتذكر  الوقت الستخدام نربة جديدة.  حان 
1945، بعد أن حقق النصر لربيطانيا يف احلرب العاملية الثانية. وعد الفائز كليمنت أتلي مبا كان 
يشكل فعليا عقدا اجتماعيا جديدا للربيطانيني الذين أنهكتهم احلرب والذين كانوا يعيشون حتى ذلك 
الوقت على احلصص التموينية. وذهبت حكومته إىل حد توفري الرعاية الصحية الشاملة اجملانية، 
والتأمني ضد البطالة، ومعاشات التقاعد، والسكن الالئق، والوظائف اآلمنة يف الصناعات املؤممة. 
وكان كل هذا مموال بالدين الوطين الذي كان آنذاك عند مستوى 250٪ من الناتج احمللي اإلمجالي، 

الواقع أن جرأة رؤية أتلي ليس هلا نظري يف العصر احلديث. وهذه أكرب مشاكلنا. 

لشبونة ــ كان من املَسلَّمات البديهية يف املذهب الليربالي أن احلرية ملكية 
ذاتية غري قابلة للتحويل أو املصادرة. فأنت ملكك اخلاص. وكان بوسعك 
أن تؤجر نفسك لصاحب عمل لفرتة حمدودة، ويف مقابل سعر متفق عليه 
بينكما، لكن حقوق ملكيتك لنفسك ال ميكن شراؤها أو بيعها. وعلى مدار 
القرنني املنصرمني، كان هذا املنظور الفردي الليربالي يضفي املشروعية 

على الرأمسالية كنظام “طبيعي” مأهول بوكالء أحرار.
بسيادته  والبقاء حمتفظا  حياته،  من  على عزل جزء  املرء  قدرة  وكانت 
الليربالي  للمفهوم  أساسيا  مكونا  احلـــدود،  هــذه  داخــل  الــذاتــي  ودافــعــه 
األفــراد يف  كان  وملمارسة احلرية،  العام.  باجملال  للوكيل احلر وعالقته 
قبل  حقيقيني  كأشخاص  داخله  التطور  ميكنهم  آمــن  مــالذ  إىل  احتياج 
أن يتواصلوا ــ ويتعاملوا ــ مع آخرين. ومبجرد تشكلها، كان املفرتض أن 
تتعزز شخصياتنا الفردية بِفعل التجارة والصناعة ــ شبكات التعاون عرب 
مالذاتنا الشخصية، واليت جرى بناؤها وتنقيحها لتلبية احتياجاتنا املادية 

والروحية.
والــذي  اخلــارجــي،  والعامل  الفردية  الشخصية  بني  الفاصل  اخلــط  لكن 
أقامت عليه الفردية الليربالية مفاهيمها يف ما يتصل باالستقاللية وملكية 
واحلفاظ  املمكن صيانته  من  يكن  احلرية، مل  املطاف  نهاية  ويف  الــذات 
عليه. وقد ظهر أول خرق هلذا اخلط عندما أصبحت املنتجات الصناعية 
األوىل عتيقة الطراز وحلت حملها ماركات وعالمات جديدة استحوذت 
على اهتمام الناس وإعجابهم ورغبتهم. وقبل أن متر فرتة طويلة، اختذت 

عملية إبدال الوسم منعطفا جذريا أضفى على األشياء “شخصية”.
لنتأمل هنا الشباب يف العامل اليوم. يف األغلب األعم، تنتهي احلال بأولئك 
الذين ال ميتلكون رصيدا ائتمانيا أو دخال سخيا غري مكتسب إىل واحدة 
َكم عليهم بالعمل مبوجب عقود ال تدد ساعات  من فئتني. فأكثرهم حيحُ
العمل  إىل  الــذي جيعلهم مضطرين  احلــد  إىل  منخفضة  وأجــور  العمل 
طوال الساعات املتاحة لكي يتمكنوا من تغطية نفقاتهم، األمر الذي جيعل 
أي حديث عن الوقت الشخصي أو احليز الشخصي أو احلرية الشخصية 

مهينا وبغيضا.
حالة  إىل  االنــزالق  من جتنب  يتمكنوا  لكي  إنهم  هلم  فيقال  بقيتهم  أما 
من “عدم االستقرار” املدمر للذات، يتعني عليهم أن يستثمروا كل ساعة 
يقظة كل يوم. وكأنهم يف سجن من تصميم خاص جيعلهم تت املراقبة 
بال انقطاع، ال ميكنهم أن خيتبئوا من أنظار أولئك الذين ال يرمحونهم من 
االنتقادات والضغوط )وال ميكنهم التعرف على آخرين رمبا يرمحوهم(. 
فقبل نشر أي مشاركة على تويرت، أو مشاهدة أي فيلم، أو مشاركة صورة 
اليت  الشبكات  إىل  منتبهني  يظلوا  أن  عليهم  يتعني  دردشـــة،  رسالة  أو 

يريدون نيل رضاها أو إقصائها.

االستبداد 
الليربالي

YANIS VAROUFAKIS

NGAIRE WOODS

GRAHAM ALLISON
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األمم املتحدة وجرائم التقاعس
عندما تأسست األمم املتحدة، كانت أهدافها األساسية، كما جاء يف ديباجة ميثاقها، تشمل إنقاذ 
أجيال املستقبل من “ويالت حلروب” والتأكيد على “اإلميان حبقوق اإلنسان األساسية”. وبعد أكثر 
من سبعني عاما، صارت األسلحة املنتشرة يف العامل أكرب عددا ــ وأكثر تقدما ــ من أي وقت مضى، 
واستعرت الصراعات املسلحة يف خمتلف أحناء العامل، فنشرت املوت واملعاناة على نطاق واسع بني 

املتحاربني واملدنيني على حد سواء.
املتحدة ما يقدر بنحو 500 ألف  الدائرة يف سوريا، واليت خلفت وفقا ملصادر األمم  وتحَُعد احلرب 
قتيل وجريح، وشردت املاليني، بني النزاعات اليت أثارت القدر األعظم من املناقشات. ويف ميامنار، 
شهدت مجاعة الروهينجا، وهي أقلية مسلمة يف بلد تسكنه أغلبية بوذية، اعتداءات أطلقت عليها 
األمم املتحدة ذاتها وصف التطهري الِعرقي. وتول اليمن إىل موقع حلرب مدمرة بالوكالة أسفرت عن 
أعداد كبرية من الضحايا. كما تستعر الصراعات أيضا يف بوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية.
على الرغم من كل نفوذها املفرتض، أثبتت األمم املتحدة عجزها الفاضح عن وقف العنف. وهنا، 
يتعني على األمني العام لألمم املتحدة أن يتحمل قدرا كبريا من املسؤولية. فاألمني العام هو الرمز 
املطلق لألمم املتحدة، وهو من ناحية ما البوصلة األخالقية للمجتمع الدولي. والعامل بأسره مسؤول 
أنطونيو  احلالي  العام  األمــني  على  خــاص  بشكل  ينطبق  ما  وهــو  الــعــام،  األمــني  تفويض  تنفيذ  عن 

اعتادت السلطات اإلسرائيلية اللجوء لكل الوسائل واألساليب غري اإلنسانية 
مع  تعاملها  يف  وخباصة  اإلنساني  الــدولــي  القانون  قواعد  مع  واملتعارضة 
إسرائيل  قبل سلطات  املتبعة من  املمارسات  تعّد  إذ  الفلسطينيني،  األسرى 
انتهاكا صارخا لألعراف واملواثيق الدولية وباخلصوص تلك املتعلقة بكيفية 
تعّد االنتهاكات املستمرة حبق السجناء  التعامل مع أسرى احلرب، وكذلك 
الــدولــي  والــقــانــون  اإلنــســان  الــدولــي حلــقــوق  للقانون  تــديــا  الفلسطينيني 
اإلنساني واتفاقيات جنيف األربع وبرتوكوهلا امللحق بها كونها تسلب احلقوق 

املكتسبة للسجناء داخل زنازين االحتالل اإلسرائيلي.
ارتكاب جرمية التعذيب اجلسدي، إذ متارس سلطات االحتالل ممارسات غري 
إنسانية وتتنافى مع القوانني الدولية حبق السجناء الفلسطينيني، وتعمد تلك 
السلطات إىل ممارسة التعذيب اجلسدي كأحد أنواع االنتهاكات اجلسدية 
وبالتالي  الضرر حبقهم  وإيقاع  السجناء  للتأثري يف  القوة  استخدام  بقصد 
انتزاع االعرتافات منهم، ولذلك يعد التعذيب إحدى الطرق والوسائل اليت 

تبيحها سلطات االحتالل اإلسرائيلي.
اإلسرائيلي حبق  االحــتــالل  قــوات  تطبقها  الــيت  اجلسدية  املمارسات  ومــن 
السجناء لديها، اإلهمال الصحي وعدم توفر الرعاية الصحية الالزمة هلم، 
اذ تنتهك إسرائيل بتعاملها املنايف لكل األعراف الدولية مع السجناء، إنها 
ال توفر ابسط مستلزمات الرعاية الصحية للسجناء وحرمانهم من الدواء 
وعدم إدخاهلم للمستشفيات مع تراجع حاالت املرضى الصحية، بل ال تطبق 
أدنى شروط الرعاية الصحية هلم أثناء االعتقال، وميتد األمر إىل ما بعد 
اإلفراج عن بعض السجناء اذ يتوفى املرضى نتيجة عدم العناية بهم من قبل 

سلطات االحتالل أثناء عمليات التحقيق والتعذيب.
ال  لديها  املعتقلني  األســرى  حبق  اإلسرائيلية  االنتهاكات  بأن  القول  وميكن 
تفرق بني الرجال والنساء واألطفال، ولذلك فهي تتعمد اللجوء إليها للتأثري 
يف نفسية املقاوم الفلسطيين وإميانه بقضيته وحقه يف العيش بكرامة على 

أرضه، ارض فلسطني.
ومع ذلك فإن يوم 4/17 من كل عام يعّد يوما لألسري الفلسطيين القابع تت 
ظلم االحتالل اإلسرائيلي، ومع حجم االنتهاكات غري اإلنسانية اليت متارسها 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي البد من تسليط األضواء عليها من قبل وسائل 
اإلعالم العاملية لكي تظهر حقيقة ذلك الكيان املزروع يف قلب الوطن العربي 
بتحميل السلطات احملتلة املسؤولية الدولية عن تلك املمارسات بكونها سلطة 
احتالل حربي وبالتالي إن كل املمارسات واالنتهاكات غري اإلنسانية ترقى 
الدولية  اجلنائية  احملكمة  فيها  تنظر  ان  وميكن  جرائم حرب  مستوى  إىل 
العام 2012 االعــرتاف بدولة  إذ مت يف  بتلك اجلرائم،  املتورطني  وحماسبة 
فلسطني غري عضو يف األمم املتحدة ومن ثم انضمامها إىل احملكمة اجلنائية 
الدولية وهذا ما يساعد على املضيء بإجراءات رفع الدعاوي هلا وخصوصا 

االنتهاكات اإلسرائيلية 
بحق األسرى لفلسطينيني

أحد  ــعــراق  ال ان  أحــد  على  ال خيفى 
امتداد  على  اإلسالمية  البلدان  أهــم 
من  الغالبية  يـــزال  وال  وكـــان  الــتــأريــخ 
الــديــن  يعتنقون  الــكــرام  شعبه  ــنــاء  أب
البالغ  األثر  لألخري  وكان  اإلسالمي، 
يف القواعد القانونية اليت طبقت فيما 
نافذة ومطبقة إىل  زالت  أو ال  مضى 
واالثين يف  الديين  التنوع  رغم  اليوم، 
هذا البلد فهنالك العديد من معتنقي 
والصابئة  كاملسيحية  األخــرى  األديــان 
أنهم  إال  كثري  وغــريهــم  وااليــزيــديــني 
شركاء  مع  يتعايشون  زالــوا  وما  كانوا 
والــلــغــة من  والــثــقــافــة  والــتــاريــخ  البلد 
املــســلــمــني، ولــعــل اســتــحــضــار الــتــاريــخ 
العراقي يف هذا املوطن يأخذ بأيدينا 
إىل مــاضــي الــبــلــد مــنــذ أن بــعــث اهلل 
العراق  فتح  حتى  الكريم  نبيه  تعاىل 
ــى أيـــــدي املــســلــمــني وتـــولـــه إىل  عــل
حــاضــرة إســالمــيــة مــتــمــيــزة ومــركــزًا 
لــلــفــكــر والــتــحــضــر وكـــانـــت الــشــريــعــة 
اإلسالمية هي القانون املطبق ومرورًا 
حبقب مثل فيها العراق قطب الرحى 
إليه  العاصمة اإلسالمية  انتقلت  حني 

يف عهد أمري املؤمنني )ع(.
العراق  يف  القانونية  للقواعد  واملتتبع 
جيد إن الشريعة الغراء مصدرًا رئيسًا 
التشريعات  وصياغة  سن  يف  ومؤثرًا 

هذا  ونذكر يف  أنواعها  اختالف  على 
وثــيــقــة  أول  يف  ورد  مـــا  اخلـــصـــوص 
ــة صــــدرت يف الـــعـــراق وهــي  ــوري دســت
القانون األساسي العراقي للعام 1925 
ورد النص يف املادة )13/ إن اإلسالم 
ديــن الــدولــة الــرمســي وحــريــة القيام 
ــوفــة يف الـــعـــراق على  ــأل بــشــعــائــره امل
اخــتــالف مــذاهــبــه حمــرتمــة ال متس 
حرية  البالد  ساكين  جلميع  وتضمن 
االعتقاد التامة، وحرية القيام بشعائر 
العبادة وفقًا لعاداتهم ما مل تكن خملة 
اآلداب  تناٍف  مل  وما  والنظام،  باألمن 
اجلمهوري  الدستور  يف  وورد  العامة( 
األول يف العراق عام 1958 نص املادة 
الرابعة اليت تقضي بان )اإلسالم دين 

الدولة(.
العراقي  الدستوري  املشرع  كــان  وملــا 
نص يف املادة الثانية على إن اإلسالم 
دين الدولة وعدم جواز تشريع قوانني 
تتعارض مع ثوابت أحكام اإلسالم هذا 
مصدرًا  باتت  الشريعة  أن  لنا  يعين 
يتطلب  ما  العرف  على  يتفوق  رمسيًا 
تعديل القانون املدني العراقي وقانون 
الــذكــر  ســالــفــي  الشخصية  األحـــــوال 
والتأكيد على إن الشريعة مبا تضمنته 
مــن ثــوابــت هــي احلــاكــم، إال إن مما 
إن األمــر بقي جمــرد حرب  له  يؤسف 

على ورق، ونعطي على ما تقدم مثااًل 
إذ عرضت على احملكمة االتادية يف 
علوية  عــن  احملــامــي  بوصفها  الــعــراق 
ومســــو الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي دعــــاوى 
قانونية  نصوص  مبخالفة  تطعن  عدة 
للثوابت يف شرع اهلل نذكر منها الدعوى 
 2016/10/10 يف   )65( املــرقــمــة 
واليت تناولت الطعن باملواد )43-40( 
اليت  الشخصية  األحـــوال  قــانــون  مــن 
الزوجني  بني  التفريق  للقاضي  جتيز 
إذ  نوعه  من  غريبًا  احملكمة  رد  فكان 
الطالق  إن  اإلعــتــبــار  بنظر  تــأخــذ  مل 
وهـــو الــطــريــق الــشــرعــي إلنــهــاء عقد 
أبغض احلــالل عند اهلل  يعد  الـــزواج 
وان التفريق ال يكون إال بأمر احلاكم 
الشرعي جامع الشرائط إال أنها قالت 
ان املواد أعاله ال تتعارض مع الدستور 

كونها تنظيمية.
العديد من  ان  مــا تقدم جنــد  كــل  مــن 
التشريعات العراقية وال سيما العقابية 
واملدنية منها تتعارض مع ثوابت أحكام 
اإلسالم احلنيف وهلذا البد من إعادة 
النظر فيها ونقرتح لذلك تشكيل جلنة 
العراق  الــديــن يف  علماء  أفــاضــل  مــن 
وفقهاء القانون والقضاة لتحديد أهم 
املقرتحات  وتقديم  التعارض  مكامن 

بشأن التعديالت الالزمة.

العالقة بني قواعد الشريعة اإلسالمية 
وقواعد القانون يف العراق

جوترييس، الذي اختري من خالل عملية منقحة تضمنت دورا أكثر بروزا للجمعية العامة، اليت ميكن 
اعتبارها “اهليئة التشريعية للعامل”. وهو بالتالي ملزم حبكم الواجب بقيادتنا حنو مستقبل أقل عنفا 

وأكثر إنسانية.
يف بداية عام 2018، أعلن جوترييس حالة االستعداد القصوى يف العامل، مصرحا بأننا “قادرون على 
تسوية النزاعات، والتغلب على الكراهية، والدفاع عن القيم املشرتكة. لكن هذا لن يتسنى لنا إال إذا 
عملنا على تقيقه سويا”. وكانت هذه خطوة أوىل طيبة. ولكن لكي يلي مسؤوليات منصبه، يتعني 

عليه أن يبذل قدرا أعظم كثريا من اجلهد.
فبادئ ذي بدء، يتعني على جوترييس أن يستغل الوضعية املثالية اليت يوفرها له منصبه إىل أقصى 
حد، من أجل وضع قيم املنظمة واستقامتها األخالقية موضع التنفيذ. كما ينبغي له أن يدعم شخصيا 
وبقوة اجلهود اليت بذهلا مبعوثو األمم املتحدة علنا وبصورة شخصية، من خالل املشاركة على أعلى 
يتعني عليه أن يوضح  لنزع فتيل الصراعات اجلارية. وأخــريا،  السبل  للمساعدة يف إجياد  مستوى 
جمللس األمن، بعبارات ال لبس فيها، أن تقاعسه أو تراخيه ال يتماشى مع ميثاق األمم املتحدة ويشكل 
جرمية إهمال، ويتحمل جملس األمن املسؤولية األساسية داخل األمم املتحدة عن احلفاظ على السالم 

واألمن. 

حقوق

محمد كريم جبار الخاقاني

د. عالء إبراهيم محمود الحسيني
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الحقوق االقتصادية 
يف اإلسالم

احلقوق  من  طائفة  الــدولــي  اجملتمع  أقــر 
والثقافية، وهي  واالقتصادية  االجتماعية 
حقوق مكفولة لكل شخص بوصفه طرفا 
لصون  وهي حقوق ضرورية  اجملتمع،  يف 
كرامة اإلنسان وتطور شخصيته. وتتضمن 
الغذاء  يف  احلق  منها  فرعية  حقوق  عدة 
التعليم،  ويف  الالئق،  السكن  ويف  الكايف، 
االجتماعي،  الضمان  ويف  الصحة،  ويف 
ويف  الثقافية،  احلــيــاة  يف  املــشــاركــة  ويف 
وتلتزم كل  املياه وخدمات،  احلصول على 
دولة بالعمل على توفريها بفضل اجملهود 
ــــي، وحبــســب  ــــدول ـــاون ال ـــع ـــت ـــوطـــين وال ال

اإلمكانات املتاحة يف كل دولة.
يــتــنــاول االقــتــصــاد اإلســالمــي كــغــريه من 
ــة  االقـــتـــصـــاديـــات األنـــشـــطـــة االقــتــصــادي
ميكن  اليت  املتنوعة  التجارية  والتبادالت 
احتياجاته،  إلشباع  اإلنسان  بها  يقوم  أن 
االقتصادي  النشاط  بــدراســة  يعنى  فهو 
والتوزيع  ــتــاج  واإلن االســتــهــالك  مــن حيث 
النشاط من  ينشأ عن هذا  والتبادل، وما 
ما مييز  ولكن  وعالقات خمتلفة.  ظواهر 
االقــتــصــاد اإلســالمــي عــن غـــريه هــو أنــه 
مبصادرها  اإلســالمــيــة  للشريعة  يستند 
املختلفة، فيقرر ما أحله اهلل ورسوله )ما 
جيب أن يكون( وينايف ما سواء ذلك )ما ال 

جيب أن يكون(.
فقد جعل اهلل لإلنسان يف األرض مكانة 

مرموقة من بني خملوقاته، وهو خليفة اهلل 
يف األرض، خلقه ليعمرها وليقيم احلياة 
اخلالفة  بــواجــب  القيام  أجــل  ومــن  فيها، 
أعطاه قدرات عقلية وخلقية أخرى، العقل 
واللسان، والسمع والبصر، ثم سخر اهلل 
كله من ماء وهــواء، ويابس ونبات،  الكون 
لــالســتــفــادة من  وشــجــر وحــيــوان، وعلمه 
كل هذا الكون بأفضل ما يكون الستعمار 

األرض وبناءها.
ذلـــك كــلــه يف إطـــار مــن الــقــيــم واألخـــالق 
والــيت  احلسنة  والسلوكيات  اإلســالمــيــة، 
توازنا  فتولد  البعض  بعضها  مع  تتفاعل 
دائـــمـــا بـــني الـــفـــرد واجملــتــمــع مـــن حيث 
مصاحل كل منهما ونشاطه، والنتيجة هي 
والروحية  املادية  اإلنسان  حاجات  إشباع 
بـــأفـــضـــل شـــكـــل ممـــكـــن، وتـــقـــيـــق رقـــى 
اإلنسان يف كافة ميادين احلياة واحملافظة 
على ذاتيته وكرامته. وعلى هذا األساس، 
ميــكــن تــعــريــف احلــقــوق االقــتــصــاديــة يف 
اإلسالم بانها جمموعة من احلقوق املادية 
للمسلمني  اإلســالم  أقرها  اليت  واملعنوية 
لتنظيم أمورهم، واشباع حاجاتهم، بهدف 
ـــوصـــول إىل مــســتــوى مــعــيــشــي كــريــم،  ال
وذلـــك اعــتــمــادا على الــعــديــد مــن اآليــات 
الشريفة،  النبوّية  واألحــاديــث  الــقــرآنــّيــة 
َم  مثل قوله تعاىل: )َوَأَحــلَّ اهللَّحُ اْلَبْيَع َوَحــرَّ
َوال  َواْشَربحُوا  )َوكحُلحُوا  تعاىل:  وقوله  َبا(،  الرِّ

َأيحُّــَهــا الَّــِذيــَن  ــوا(، وقوله تعاىل: )َيــا  تحُــْســِرفحُ
ى  َسمًّ محُّ َأَجــٍل  إىل  ِبَدْيٍن  َتَداَينتحُم  ِإَذا  آَمنحُوا 
االقتصادية  احلرية  إطــار  ويف  َفاْكتحُبحُوهحُ(. 
واملــســؤولــيــة االقــتــصــاديــة الـــيت أوجــدهــا 
املسلم  على  يتعني  اإلســالمــي،  االقتصاد 
ممارسة  عند  اإلميــانــيــة  بالقيم  ــتــزام  االل
واخلشية  كالتقوى  االقتصادي،  النشاط 
من احملاسبة أمام اهلل، وهذا حيقق نوعا 
من متيز االقتصاد اإلسالمي على ما عداه 
من النظم االقتصادية األخرى مثل الرقابة 
الــذاتــيــة واإلميــــان الــكــامــل بــالــيــوم اآلخــر 
كسبة  وجــل عن  أمــام اهلل عز  واحملاسبة 
وإنفاقه. يرى املرجع الراحل اإلمام السيد 
النظام  أن من مميزات  الشريازي  حممد 
)االستقالل،  هي  اإلســالمــي  االقتصادي 
واالكتفاء الذاتي، ونفي الفقر واحلرمان، 
التجارة  وحــريــة  األمــــوال،  رؤوس  وحــريــة 
والصناعة وما أشبه، وعدم الضرائب غري 
املشروعة، وعدم اجلمارك واملكوس، وقلة 
ورعاية  البطالة،  والقضاء على  املوظفني، 
البساطة يف األمور وخاصة لدى احلكومة 
واحلـــاكـــم، وتــوفــري احلــاجــات األســاســيــة 
املال، وزهد احلكام، وتزهيد  وأمانة بيت 
الناس يف اجلرائم، وترغيبهم يف اخلري، 
وحرمة أكل أموال الناس بالباطل، وحرمة 
الــســرقــة، وحــرمــة االحــتــكــار يف اجلملة، 

وحرمة الغش، وغريها(. 

األطفال املجندون والحياة بالسالح
يحُشكل األطفال نسبة كبرية من اجملتمع البشري “يحُعد طفال كل من مل يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره” 
ويتعرضون حبكم ظروفهم وحداثة سنهم خلطر االستغالل أكثر من غريهم، “ويعد االستغالل كـل 
استفادة مـن هـؤالء األطـفـال على حساب حقوقهم األسـاسـيـة”، ومـن بني أهم مظاهر االستغالل محل 

السالح وجتنيدهم يف املنازعات املسلحة.
وحبسب املنظمات الدولية اإلنسانية “يكون األطفال الذين يعيشون يف مناطق النزاعات مع أسرهم أو 
وحدهم -ألنهم يأتون من أسر فقرية ليس بوسعها الفرار أو ألنهم انفصلوا عن أقربائهم أو لكونهم من 
املهمشني -مرشحني حمتملني للتجنيد. وإذ يعانون احلرمان من كل محاية عائلية أو تعليم أو كل شيء 
من شأنه أن يعدهم حلياة الكبار، فإن صغار اجملندين هؤالء ال يكادون يتصورون حياتهم خارج إطار 

النزاع. ويعد االخنراط يف جمموعة مسلحة وسيلة لكفالة بقائهم على قيد احلياة.”
إىل  انضموا  أم  بــاإلكــراه،  ســواًء جندوا  هو طفولتهم،  األطفال  هــؤالء  ما خيسره  أول  أن  ولألسف 
وكثريًا  نشطة،  بصورة  ما  قضية  لدعم  تطوعوا  أم  واجلــوع،  الفقر  من  للهرب  املسلحة  اجلماعات 
ما يتعرض هؤالء األطفال للتجنيد أو االختطاف لضمهم إىل اجليوش، وكثريًا منهم مل يتعد عمره 

العاشرة.
البدنية.  أو  النفسية  املعاناة، سواء  وأفظع أشكال  أنواع اخلطر  األطفال ألشد  ويتعرض مثل هؤالء 

ويزيد على ذلك سهولة التأثري عليهم وتشجيعهم على ارتكاب أفعاٍل تبعث يف النفس أشد األمل، فهم 
يعجزون يف كثري من األحيان عن فهمها. ويحُتوقع من كثرٍي من الفتيات اجملندات أن يكّن متاعًا إلشباع 

الرغبات اجلنسية للقادة إىل جانب املشاركة يف القتال.
لعدم  الدعوة  تتعنّي  كما  داخله،  يعيشون  الذي  اجملتمع  العام يف  الوعي  لتنمية  إذن  قائمة  فاحلاجة 

استخدام األطفال كجنود. وخالصة ما تقدم نورد هنا بعض املقرتحات والتوصيات، وهي:
- إن األطفال هم األمل واملستقبل. لذلك، فإنهم جديرون باحلصول على أفضل محاية وفرص ميكن 
إتاحتها هلم حتى يستطيعوا النمو يف جو من األمن واألمان والسعادة، يسوده السالم الذي أصبح أمرًا 

ضروريًا للكبار والصغار على حد سواء.
- إن تنفيذ أحكام القانون الدولي اإلنساني اليت توفر محاية خاصة لألطفال هو مبثابة مسؤولية 
مجاعية معنوية، وتقع هذه املسؤولية على عاتق الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف اليت يتعني عليها 

احرتام قواعد القانون الدولي اإلنساني وكفالة احرتامها.
- إن نشر حقوق الطفل وزيادة الوعي بها لدى مجيع أفراد اجملتمع، وعدم قصر ذلك على الدارسني 
واهليئات املعنية فقط. وأن يكون هناك اهتمام بتدريس القانون الدولي اإلنساني يف املراحل الدراسية 

املختلفة اليت تسبق التعليم اجلامعي.

يف تسعينيات القرن املاضي، انتقلت النزاعات املسلحة من حروب بني دول 
إىل صراعات داخل حدود الدولة الواحدة. ومل تعد احلروب احلديثة جتري 
يستعر  وإمنــا  العسكريني احملرتفني،  من  بني جيوش  القتال  داخــل ساحات 
أتونها داخل املدن والقرى على أيدي مليشيات غري حمرتفة، لتحقيق أهداف 
سياسية واقتصادية لألطراف املتنازعة داخليا، تفجرها-يف الغالب-نزاعات 

دينية وعرقية تعيشها شعوب تلك البلدان.
لقد أتت تلك النزاعات والصراعات الداخلية اجلديدة على كل شيء، فهي 
واليت  التحتية  البنى  تدمر  مل  وهي  فقط،  اإلنسان  وتعذب  وتهجر  تقتل  مل 
يعنى بها رأس مـال اجملتمع، مثل: املدارس واملستشفيات والطرق واجلسور 
والسدود واحملطات واملطـارات، وإمنـا دمرت البنى الفوقية، واليت يقصد بها 
التشريعات واألنظمة والقوانني، واإلطـار األكبـر هلـا هـو مؤسسات الدولة اليت 
كانت تكم عمل البنى التحتية. والذي مل تدمره احلرب بشكل مباشر دمرتـه 
أيادي خبيثة جاهلة من خالل عمليات السلب والنهب واحلرق والتهريب. وكان 
من نتيجة ذلك أن أصبح أكثر من )90٪( من ضحايا حروب اليوم هم املدنيون.

إن اسرتاتيجية “إعادة اإلعمار والتنمية لفرتة ما بعد النزاعات” هي جمموعة 
من  اخلارجية  الــدول  احتياجات  تلبية  إىل  الساعية  اإلجـــراءات  من  شاملة 
النزاعات مبا يف ذلك احتياجات السكان املتضررين، واحليلولة دون تصاعد 
النزاعات وتفادي االنتكاس إىل العنف، ومعاجلة األسباب اجلذرية وتدعيم 
السالم املستدام. وتعتمد اسرتاتيجية اعادة االعمار على أربعة ركائز أساسية 
هي: األمن، والعدالة واملصاحلة، والرفاه االجتماعي واالقتصادي، واحلوكمة 

واملشاركة.
الشق  على  يتوقف  ال  املــدمــرة  املناطق  إعمار  إعــادة  مفهوم  أن  يعين  وهــذا 
االقتصادي وحده كإعادة تأهيل قطاعات اإلنتاج من زراعة وصناعة وخدمات، 
وال يعين فقط إعادة بناء شبكات الطرق واجلسور واألنفاق اليت حلقها دمار 
واسع وشبكات املياه والكهرباء وغريها، بل يحُعنى باإلنسان؛ املتضرر األكرب من 
هذا النزاع، اجلريح وعائلة القتيل، الالجئ والنازح واملعتقل، باإلضافة إىل 
عملية املصاحلة وضمان االستقرار وعدم تدهور األوضاع من جديد، وقيادة 

مرحلة جديدة تؤسس ملا بعد الصراع.
وألن عملية إعادة اإلعمار عملية شاقة ومعقدة، فقد جرت العادة أن يكون 
املناطق  وتنمية  إعــمــار  يف  ويــتــعــاونــان  معا  يتبنيان  رئيسان  طــرفــان  هــنــاك 
األطــراف  فأما  خارجي.  طرف  والثاني  داخلي  طرف  إحداهما  املتضررة، 
الداخلية الفاعلة واليت يحُشار إليها عمومًا على أنها )أصحاب املصلحة( فهي 
الصراع  قبل  ما  مرحلة  يف  للبلدان  االجتماعي  املشهد  إىل  تستند  أن  إمــا 
)مثل األحزاب السياسية، والقبائل والعشائر، ومجعيات رجال األعمال( أو 
باعتبارها عناصر يف مرحلة الصراع )مثل امليليشيات والشبكات اإلجرامية(، 
ويلعب أصحاب املصلحة العديد من األدوار املتعّلقة بإعادة اإلعمار يف مرحلة 
حبسب  العامة  للسياسة  معرقلة  أو  مساعدة  كعوامل  إما  الصراع،  بعد  ما 

معتقدات ومصاحل وتوجهات كل طرف من تلك األطراف. 

إعادة اإلعمار والتنمية 
بعد النزاعات 

حقوق

جميل عودة ابراهيم
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عنف

جــداًل  املفاهيم  مــن  مفهوم  شهد  قلما 
هذا  العنف،  مفهوم  الــذي شهده  كذلك 
اجلــدل الــذي مل ينحصر يف جانب من 
جــوانــب ذلــك املفهوم دون آخــر، وإمنــا 

يكاد يتسع ليشمل كل جوانبه.
فعلى الــرغــم مــن كــثــرة املــراجــع الــيت 
املعنى،  حيث  من  العنف  مفهوم  تناولت 
إال أن تديد معناه ال زال موضوع أخذ 
هــذا اجملــال،  املهتمني يف  قبل  مــن  ورد 
كما أن شرعية هذا املفهوم من عدمها 

أخذت حيزًا عريضًا من ذلك اجلدل.
وهـــــذا اجلـــانـــب مـــن اجلـــــــدال، جــانــب 
إمنا  العنف من عدم شرعيته،  شرعية 
يتفرعـ  من وجهة نظر الكاتبـ  عن النوع 
األول من النقاش، وذلك أن عدم تديد 
يقود  أن  بد  الدقيق ملفهوم ما ال  املعنى 
يتلو مسألة تديد  فيما  ورد  أخذ  إىل 
املعنى من املسائل، خبالف ما لو حدد 
املعنى الدقيق للمفهوم؛ إذ حينها تنتفي 
احلاجة إىل حبث من قبيل شرعية ذلك 
املفهوم من عدمها، فعدم تديد املعنى 
الدقيق ملفهوم العنف هو الذي قاد إىل 

هذه املرحلة من اجلدل.
أمـــا إذا جتــــاوز اســتــخــدام الـــفـــرد، أو 
اجلماعة، أو الدولة احلدود اليت خوهلا 
القانون - الداخلي أو الدولي - فإن هذا 
االستخدام  هــذا  التجاوز ســوف خيــرج 

ويدخله  شرعيته،  تقدمت  الــذي  للقوة 
العنف  أن  واملــعــروف  العنف.  إطـــار  يف 
اللغة  كتب  كما عرفته  اخلــرق  إمنا هو 
املختلفة؛ وخبروج هذا االستخدام غري 
الفعل  يكون  املرسوم  اخلــط  عن  املقنن 
مًا جيعل فاعله تت طائلة العقاب. جمرَّ
السبل  اختاذ  التكريم  وسائل هذا  ومن 
الالزمة للحفاظ عليه، يف قبال ما يتهدده 
تتكفل  فتارة  أو خمتصاته؛  وجــوده،  يف 
للحد من  بالتدخل  اإلسالمية  احلكومة 
كل ما يتهدد رعاياها، ولكن املعروف أن 
السلطة ال تكون حاضرة يف كل مشهد، 
ميكنه  ال  خلطر  إنــســان  يتعرض  فقد 
إلنقاذه  اخلارجي  التدخل  انتظار  معه 
اإلسالمية  فالشريعة  اخلطر؛  ذلك  من 
الــدفــاع عــن نفسه  خولت اإلنــســان هنا 
من خالل استخدام القوة، على أن هذا 
االستخدام البد أن يتقيد باحلدود اليت 

رمستها الشريعة اإلسالمية له.
أمــا الــدفــاع الــشــرعــي فهو حــق خيوله 
عليه  بناء  لــه  جيــوز  لإلنسان،  القانون 
استخدام القوة إزاء خطر يتهدده، وفق 
حقيقية  مثل  القانون،  حددها  شــروط 
اللجوء  اخلطر، وحلوله، وعدم إمكانية 
إىل السلطات واالحتماء بها، وأن يتوقف 
الــتــخــلــص مــن اخلــطــر عــلــى اســتــخــدام 
مع  املستخدمة  الــقــوة  وتناسب  الــقــوة، 

طبيعة اخلطر.
إىل جانب هذا احلق الفردي هناك حق 
الرد الذي خيول الدول استخدام القوة 
ضدها،  املوجهة  الــتــهــديــدات  قــبــال  يف 

وقد سبقت اإلشارة إليه.
بالنقاط  البحث  نتائج  تلخيص  ميكننا 
اللغوية، والنصوص  التالية: إن املصادر 
بتجاوز  العنف  معنى  تــدد  الشرعية، 
إن  الرفق،  وكونه ضد  والغلظة،  احلد، 
على  بناًء  وقانونًا،  شرعًا  مــدان  العنف 
من  كونه  إىل  والتوصل  معناه،  تديد 
املمجوجة،  والظواهر  السلبية  املعاني 
تلتمس  أن  ميكن  شرعية  هــنــاك  ليس 
لظاهرة العنف، بعد ثبوت كونها سلبية، 
الشرعية،  عن  حديث  هناك  كــان  وإذا 
شرعية  مـــوارد  عــن  يكون  أن  فيفرتض 

استخدام القوة أو عدمها.
جــواز اســتــخــدام الــقــوة شــرعــًا وقانونًا 
يف احلاالت اليت يتعرض املرء خالهلا 
الــشــروط اليت  وفــق  إىل خطر يدهمه 
لذلك  والقانون  الشرع  من  كل  حددها 

االستخدام.
إن جتــاوز احلــدود اليت رمسها الشرع 
احلاالت  يف  القوة  الستخدام  والقانون 
الــيت ذكــرنــاهــا ســوف حيــول مستخدم 
ومــتــجــاوز  متعسف  إنــســان  إىل  ــقــوة  ال

للحد.  

القوة والعنف 
بني الشريعة والقانون

أمريكا الشعبوية: دولة التسليح املدني
األسلحة  وحيازة  محل  قوانني  خبصوص  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  جديد  من  اجلــدل  تصاعد 
الشخصية اليت تعد من اهم وأكرب التحديات يف هذا البلد، خصوصا مع يف ظل تزايد عمليات القتل 
األوىل يف  الدولة  األمريكية  املتحدة  الواليات  وتعترب  عديدة.  أحيان  غامضة يف  وألسباب  اجلماعي 
العامل من حيث حيازة املدنيني للسالح، يف ظل مساح الدستور وغياب أي تشريعات تظر امتالكه 
داخل البالد. كما أنها تتكبد أكرب عدد من الضحايا الذين يسقطون جراء استخدام تلك األسلحة بشكل 

أو بآخر، حبسب دراسة تعود لعام 2014 منشورة يف جملة “جورنال أوف كرميينال جاستيسز”.
املصادر  بعض  فيها حبسب  قتل  اليت  األول 2017،  أكتوبر/تشرين   2 فيغاس يف  وبعد جمزرة الس 
حنو ستني شخصا وجرح املئات تعالت أصوات نواب دميقراطيني للمطالبة بالتحرك من أجل وضع 
تشريعات مسددة حلمل السالح، ولكن الرئيس األمريكي دونالد ترمب قال إن الوقت ليس مناسبا 
لنقاش سياسي بشأن الضوابط اخلاصة حبيازة السالح. ويعترب ترمب من أبرز املدافعني عن حرية 
اقتناء السالح، وسبق أن تعهد خالل محلته االنتخابية بالدفاع عن ذلك احلق “املقدس” لدى فئات من 

األمريكيني، ورفع القيود اليت وضعها الرئيس السابق باراك أوباما على شراء األسلحة.
كما أن ترمب ليس وحيدا، فهناك فريق قوي يعارض بشدة وضع أي تشريعات من شأنها تقييد حق 
و”لوبي” شركات تصنيع  التيار قيادات يف احلزب اجلمهوري احملافظ  امتالك األسلحة، ويقود هذا 

األسلحة أو ما يعرف جبماعات الضغط اليت تتزعمها اجلمعية الوطنية لألسلحة )NRA( وتطالب 
بنشر املزيد من األسلحة للدفاع عن النفس، وهلذه اجلمعية تأثري فعلي على املشرعني األمريكيني يف 

الكونغرس.
وتسفر األسلحة عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص سنويا يف الواليات املتحدة حيث يوصف طالب 
النار اجلماعي” او “جيل كولومباين”، تيمنا باسم مدرسة ثانوية يف  املدارس احيانا ب “جيل اطالق 

كولورادو قتل فيها تلميذان 12 من رفاق صفهما واستاذا يف 1999.
 فقد عاش هؤالء التالمذة كامل حياتهم املدرسية مع هذا التهديد الدائم والفريد يف الواليات املتحدة. 
وسنة بعد سنة، أصيبوا باالحباط ألن نوابهم مل يستمعوا اىل مطالبهم، وألن رئيسهم دونالد ترامب 

اقرتح اخريا تسليح معلميهم.
للمشاركة يف ”مسرية من أجل  املتحدة  الواليات  األلــوف يف أحناء  الشأن احتشد عشرات  ويف هذا 
حياتنا“ املطالبة بتشديد قوانني حيازة السالح واليت يقودها ناجون من حادث إطالق نار عشوائي يف 
إحدى مدارس فلوريدا والذي أشعل الغضب العام بشأن هذا النوع من احلوادث. ومن املقرر أن يكون 
طلبة من مدرسة ثانوية يف باركالند بوالية فلوريدا، من املتحدثني أمام أكرب حشد يف واشنطن والذي 

توقع منظمون أن يصل إىل 500 ألف شخص.  

بعض األفراد من املفكرين املرضى، والقادة املصابني بالسايكوباثية، ال ترتاح 
أنفسهم وال ضمائرهم إذا كانت اإلنسانية تعيش يف حالة من العدل والوئام، 
ما يرحيهم ويروق هلم صناعة االضطراب واالحرتاب عرب موجات من الفكر 
عدة  وتطورت عرب  نشأت  البشرية  أن  تارخييا  معروف  هو  فكما  املتطرف، 
املرحلة  هي  واملــراحــل،  العصور  تلك  أســوأ  ولكن  متالحقة،  وعصور  مراحل 
االستعمارية، حتى مرحلة عيش اإلنسان مع وحوش الرباري والغاب، مل تكن 
أكثر ضررا باإلنسان من مرحلة االستعمار، فعندما كان البشر يصارع احليوان 
املفرتس على لقمة تسد رمقه، كان هذا الصراع يستند اىل الطبيعة، وفيه 
واحليوان صفات تقق  اإلنسان  منحت  فالطبيعة  العدل،  على  تقوم  معايري 

العدالة يف هذا الصراع.
إن السؤال األكثر أملا وحسرة، أن االستعمار مل يكتِف بتقسيم العرب واملسلمني 
الفنت واألحــقــاد يف  بــزراعــة  الــفــور  اىل دويـــالت مريضة، وإمنــا باشر على 
جمتمعات وشعوب هذه الدور، وأثار الضغائن بينها، ونشر موجات هائلة من 
األفكار املتطرفة بني أناس هذه الدول، ملاذا فعل االستعمار كل هذا وهو الذي 
الكريم  العيش  على  القدرة  مقومات  ومن  الــدول من خرياتها  كل هذه  أفــرغ 
املتحرر؟، ثم أمل يكن االستعمار قادرا على تقيق أهدافه بسبل أخرى، أقصد 
ملاذا مل جيّرب االستعمار التعامل بإنسانية كي حيصل على مآربه وأهدافه، 
بدال من إذالل العرب واملسلمني وجعلهم عرضة للتشرذم والتناحر والتفرقة 
واملرض واجلهل والتخلف، ثم استفحال التطرف بني اجلموع، كي تتقاتل فيما 
بينها، ثم تسعى لنشر اخلــراب خــارج حدودها، كما حدث وحيــدث اآلن يف 

موجات اإلرهاب والتخريب والتطرف الذي صنعه االستعمار بنفسه.
برعت  احملدثة  بأشكاله  العاملي  االستعمار  قوى  أن  تارخييا  مثبت  هو  ومما 
أميا براعة يف صناعة التطرف، ومل تكن )سايكس بيكو( كافية بنظره، هذه 
أمة  على  خطريا  وجتــاوزا  سافرا،  تدخال  متثل  الــيت  االستعمارية  املعاهدة 
العرب واإلســالم، هذه املعاهدة اليت قّوضت وحدة اإلسالم، مل تشفي غليل 
باشرت  ذلك، عندما  أسوأ من  ما هو  وإمنا ذهبت اىل  االستعمارية،  القوى 
بصناعة وإدامــة حس املؤامرة لدى هذه الــدول، ثم زرعت أنــواع الصراعات 
فيما بينها، كي يصفو اجلو لالستعمار ويواصل نهبه خلرياتها وثرواتها، وحني 
ثارت األمة وهامجت الشعوب قوى االستعمار بعد أن وعت أساليبه وما يرغب 
ويريد، تقلص االستعمار العسكري املباشر، وانتهت مرحلة االستعمار بالقوة 
العسكرية، ولكن هل اكتفت قوى االستعمار مبا حققته من نتائج الثراء املذهل 
على حساب املسلمني والعرب؟، مل يكن األمر كذلك، ومل يرَض االستعمار مبا 
حققه يف حقبة االستعمار املسلح، فتحّول اىل شكل آخر من أشكال االستعمار 
واهليمنة والتبعية، أال وهو االستعمار االقتصادي، وأيضا برع يف هذا النوع من 
اهليمنة، وبقيت أساليبه املفضوحة قائمة ومعروفة، فكانت موجات التطرف 

وصناعته هي الطريقة اليت جلأ إليها.

البارعون يف ترويج 
التطرف العاملي

حيدر البصري

عبد االمري رويح
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األداء  ــى  عــل ال حمــــــدودة  ســلــطــة  لــلــفــكــر 
أفكار  من  العقل  به  يتشبع  فما  البشري، 
مناصرة للعنف وموافقة عليه ومؤدية إليه، 
يف  العنف  لتنمية  سالكة  طريقا  سيكون 
البنية النفسية والفكرية والعملية لإلنسان، 
حــيــث تــبــدأ بـــذور الــعــنــف الــفــكــري تحُــغــرس 
مراحل  حتى  معه  وتنمو  الطفل  عقل  يف 
متقدمة من عمره، ولن يبقى هذا النوع من 
فيمتد  واحــد،  الفكر حمصورا يف شخص 
إىل اجملموع ليصبح اجملتمع برمته ذا فكر 
عنيف ينشر هذا األسلوب املتّوفز يف العقل 

اجلمعي للمجتمع.
ــاألخــص  ــى األفــــكــــار ب ــعــنــف عــل ــغــذى ال ــت ي
حبسب  وله  املتعصبة،  املغالية،  املتطرفة، 
ـــاب تــســاعــد عــلــى نــشــره  خمــتــصــني أســـب
أسباب  ومــن  مجعي،  سلوك  إىل  وتويله 
ــقــافــة الــــيت يــنــشــرهــا  ــث ــعــنــف فـــحـــوى ال ال
اإلعالم، فيكون له دورا صارخا يف تشكيل 
بــدوره سببا  الــذي ميثل  الــرأي الشخصي 
توعية وال  برامج  يبث  للعنف، فإعالمنا ال 
املبادرة  روح  الفرد  لدى  تنمي  برامج  يبث 
وال  التطوعي،  العمل  على  واحلث  واإليثار 
خيصص برامج تنمي روح التفكري واإلبداع 
الــذي هو ميثل شرحية  الشباب  لدى جيل 
باإلضافة اىل  وواسعة من اجملتمع،  كبرية 
األفــــالم، واملــســلــســالت والـــربامـــج الـــيت ال 
تعطي القيم وال تث على غرس الفضيلة 

والنزاهة.
العامل حباجة إىل إجياد سبل لردع الفكر 
ذوو  وينصح  أشكاله،  بكل  للعنف  املسبب 
واالجــتــمــاع  النفس  علماء  مــن  التخصص 
والفضاء الرتبوي، أن تكون نقطة االنطالق 
شروعا  العنف،  على  املشجع  الفكر  لكبح 
مـــن عـــامل الــطــفــولــة، فــحــني تــصــنــع طفال 
ستصنع  معتدلة،  رصينة  فكرية  بقاعدة 
العمرية،  مــراحــلــه  كــل  يف  معتدال  إنــســانــا 
حتى ما يعاني منه اجملتمع العاملي من عنف 
مّرده عدم خلق قاعدة فكرية معتدلة لدى 
فالغرب  الــعــاملــي،  املــســتــوى  على  الطفولة 
وأمــريــكــا الــلــذان يــّدعــان محــايــة البشرية 
مــن الــتــطــرف والــظــلــم والــقــمــع، هما أكثر 
من ينتهك العقل البشري بالفكر املتطرف 
املختلفة  الــعــامل  بــقــاع  الــعــنــف يف  وإثـــــارة 
كــمــا الحــظــنــا يف ضـــرب ســـوريـــا مـــن قبل 
األسد  بشار  استخدام  الناتو حبجة  قــوات 
وهي  املدنيني،  ضــد  الكيميائية  لألسلحة 
الغربي  العقل  يستخدمها  جــاهــزة  تهمة 
حساباته  لتصفية  ذلك  يشاء  متى  املريض 

داخليا وخارجيا.
وكـــل مــا ورد يف أعـــاله مــن أســبــاب ميكن 
العنف  ملكافحة  انــطــالق  نقطة  تــكــون  أن 
ليس  العنف  ــأن  ب نفهم  أنــنــا  مــع  الــفــكــري، 
الناقص وحده، فهناك أسباب  وليد الفكر 
مادية تقف وراء العنف، كالبطالة وامتهان 

كرامة اإلنسان وزرع الفكر البائس يف تربة 
مراحل  يف  معه  التطرف  لينمو  الطفولة، 
البطالة  تقليص  املطلوب  القادمة،  عمره 
بني الشباب وهذه مهمة حكومية اقتصادية 
تعتمد ترويج ثقافة تشجيع القطاع اخلاص 
للشباب يف  العون  تقديم  ودعمه، ومطلوب 
قضية فهم الدين، ألن الفهم اخلاطئ يقود 
إىل التطرف ومن ثم اللجوء للعنف كتعبري 
عقائدية،  أو  فكرية  أو  نفسية  حاجة  عن 
كذلك جيب تطوير اإلقناع الثقايف والديين 
حتى ال تكون هنالك حجج يتم استخدامها 
إلغاء  جيــب  اآلخـــر  ويف  العنف.  تغذية  يف 
مكافحة  أســالــيــب  مــن  السطحية  الــســمــة 
العنف الفكري، عرب اإلعالم بكل وسائله، 
ويف الـــنـــدوات املــخــصــصــة هلـــذا الــغــرض، 
ــة  ــفــكــري كــــذلــــك يف مجـــيـــع احلــــمــــالت ال
واإلصـــدارات  واملــؤمتــرات  للعنف،  املضادة 
وكــل الــوســائــل الــداخــلــة يف حــّيــز مكافحة 
علينا  أي  للعنف،  واملغذي  املساعد  الفكر 
اعتماد العمق واجلدية يف أساليب ووسائل 
املكافحة، حتى نكون أصحاب القدح املعّلى 
ــبــاع الــطــويــل واألقـــدر  واملــكــيــال األصـــّح وال
وختليص  العنيف،  الفكر  ووأد  إطفاء  على 
اجملتمع منه، وتنقية عاملنا هذا من الثريان 
ديننا  يوصينا  فيما  لــلــعــدوان،  جتنح  الــيت 
الئقة  حياتنا  لتصبح  السلم  إىل  باجلنوح 

بقيمة اإلنسان وكرامته. 

مكافحة
 العنف الفكري

االغتياالت بالسموم: ما ال تعرفه عن القتل االكثر رعبًا يف العالم؟
مل يعد استخدام السم يف االغتيال السياسي أو يف تصفية املعارضني جمرد اغتيال، وإمنا جزء 
اإلرهــاب  مركز  مدير  غرين(،  )مانفريد  الربوفيسور  ويوضح  البيولوجي،  بالسالح  حــرب  من 
البيولوجي، أن “باإلمكان أحداث تأثري واسع جدًا حتى إن جرت إصابة عدد حمدود من الناس، 
فالرعب يسيطر على الناس بسبب انعدام اليقني واخلشية من إمكانية أن يتعرضوا هم أنفسهم 
للعدوى باملرض القاتل”، وحسب الربوفيسور )غرين(، فان السموم ميكنها أن تكون مواد كيماوية 
أو  الكولريا  االبوال، اجلدري،  ووبائية مثل: اجلمرة اخلبيثة،  تلوثية  بيولوجية جرثومية  مواد  أو 
السموم اليت تبث عرب مصادر املياه واجلو، ويف معظم الدول فإن املسؤولية عن إنتاج السموم 

املستخدمة كأسلحة كيماوية أو بيولوجية تقع على أجهزة األمن أو وزارة الدفاع.
يف 15 يناير 1959 استخدم الروس اخلربات واملواد اليت أنتجها مشروع )بيوفرفرات( الروسي 
لتصفية املعارضني السياسيني ومنهم املنشق األوكراني )ستيفان باندرا( الذي وجد أمام بيته يف 
ميونيخ يتخبط يف بركة دم، وبعد عامني فّر القاتل إىل الغرب واعرتف انه نّفذ عملية القتل بأمر 
من املخابرات السوفيتية، معرتفًا أنه رش على وجه )باندرا( “محض بروسي” يطلق مسوما تنتج 

السيانيد.
وقد انتج هذا السم املخترب رقم )12( الذي تأسس يف العشرينيات، وبعد احلرب العاملية الثانية 

تّول املخترب إىل إنتاج سّم من اجل اغتيال )جوزيف تيتو( الزعيم اليوغساليف، وبالفعل جرى 
إنتاج بودرة بهدف رشها على )تيتو(، ولكن يف اللحظة األخرية مل يصادق )ستالني( على العملية، 
تسميم  املــادة يف  هذه  استخدام  وقد جرى  )الريتسني(  مــادة   1978 عام  املخترب  هذا  انتج  كما 
)جورجي ماركوف( يف سبتمرب 1978 يف لندن، ورغم الفحوصات اليت أحُجريت له قبل موته مل 
يكتشف األطباء السموم، ولكنه أبلغ عن أن أحدًا كان قد أصابه بطريق اخلطأ بطرف مظلته، 
كذلك مل يكتشف األطباء يف باريس سبب موت منشق بلغاري روى هو اآلخر أن أحدًا طعنه مبظلة، 

وبعد فحص ثاٍن تبني وجود بقايا سم )ريتسني( يف جسده.
الوحدة  هذه  وقاد  املركزية  االستخبارات  وكالة  بإمرة  تعمل  وحدة  هناك  املتحدة  الواليات  ويف 
بهدف تويل فطريات  وعامل  مهندس وفين   )100( من  اكثر  الوحدة  باتريك(، وضمت  )ويليام 
وبكترييا وأمراض ومسوم إىل أسلحة، ويف مقابلة مع )هآرتس( عام 1998 قال )باتريك(: إنه 
شارك ضمن األحباث يف اإلشراف على ومراقبة اختبار جرى يف احمليط اهلادي، حيث ألقيت 
النتيجة مريعة؛ إذ إن  قنبلة بيولوجية على زوارق تمل قرودًا وحيوانات اختبار أخرى، وكانت 
نصف احليوانات اليت أحُصيبت يف القصف ماتت بعد آالم مضنية، مضيفًا: “حسبنا حينها أننا 

أجنزنا عماًل وطنيًا”.

واالزمـــات يف  احلـــروب  تداعيات  مــن  البالغة  عــن خشيته  يعرب  الــعــامل 
الدولية  واملــنــظــمــات  فــنــرى وســائــل االعـــالم  الــشــرق االوســــط،  منطقة 
واحملافل السياسية تتحدث عن هذه احلروب وآثارها السلبية على االمن 
واالستقرار العامليني، بيد أنهم قلما يتحدثون عن اآلثار النفسية اخلطرية 
واملستقبلية على أطفال هذه احلروب، سوى بعض الصور والتقارير اليت 

تكون دائمًا مرفقة بأجندات سياسية، بني ضغوط او تشهري أو ابتزاز.
فعلى صعيد العامل، وحسب احصائيات األمم املتحدة، هناك حوالي مليار 
طفل يعيشون يف مناطق احلروب والصراعات، ومنهم ما يقارب الـ 300 
املتحدة  األمــم  منظمة  وأوضحت  العمر!  من  اخلامسة  دون  طفل  مليون 
للرتبية والعلم والثقافة )اليونيسكو( أنه يف عام 2013، كان هناك حوالي 

28.5 مليون طفل خارج املدارس بسبب الصراعات املوجودة.
الذين  األطفال  الالجئني عدد  لشؤون  السامية  األممية  املفوضية  وتقدر 
مليون   32 املاضي حبوالي  العام  نهاية  حتى  اللجوء  أو  للنزوح  اضطروا 
مّنا، وتديدًا؛ سوريا، فان  القريبة  أما عن احلــروب  العامل.  طفل حول 
يوجدون  الالجئني  األطــفــال  نصف  مــن  “أكــثــر  إن  تقول  املفوضية  هــذه 
خارج قاعات الــدرس”، وحسب تغريدة لألمم املتحدة فإن ثالثة من كل 
أربعة الجئني سوريني هم أطفال ونساء، ويشكل األطفال أكثر من نصف 
املفوضية ومنظمات أخرى معنية  السوريني، وتؤكد إحصاءات  الالجئني 
أطفال  أن  األطفال”،  “أنقذوا  ومنظمة  “يونيسف”  منها  األطفال،  حبقوق 
ثالث دول عربية هي سورية والعراق واليمن كانوا من بني األكثر تضررا 
من اللجوء أو النزوح الداخلي، وحسب احصاءات اخرى فان عدد األطفال 
السوريني خارج املدرسة حتى شهر شباط املاضي وصل إىل حوالي ثالثة 
ماليني طفل! ليس هذا من باب التشاؤم املحُقلق ملرحلة ما بعد احلرب، إمنا 
هو استشراف ملستقبل عشرات اآلالف من االطفال الذين قضوا طفولتهم 
بني الذبح واهلدم والقصف والتشريد، ومن هم ولدوا يف املخيمات ومل 
مثااًل  يكفي  براءتهم،  يشّوه  والعاطفة، مما  والرخاء  االمن  يتذوقوا طعم 
انتاج اللصوص واملخربني  كظاهرة اجتماعية- يف   – على إسهام الفقر 
الرذيلة واالحنــراف  البعض حنو مهاوي  انــزالق  يف اجملتمع، اىل جانب 
السبب يف جلوئهم اىل  للسؤال عن  االخالقي، وكثريًا ما تعرض هؤالء 
هذه الطرق امللتوية للحصول على لقمة العيش، يأتي اجلواب فورًا: حنن 

ضحايا اجملتمع الذي اضطهدنا ومل يقدم لنا الطرق املستقيمة.
والرسم  اإلنشاد  على  االطفال  تشجيع  اىل  الثقافية  املؤسسات  فلتبادر 
وحفظ القرآن الكريم واالحاديث الشريفة، والتعرف على القيم االخالقية 
واالنسانية اليت عاشها املسلمون يف فجر االسالم، فهذا وغريه يبعث فيهم 
بروحهم  يتبصرون  ذلــك؛ جيعلهم  من  وأكثر  بل  الكرمية،  باحلياة  األمــل 
الشفافة خلفيات االحداث اليت تسببت هلم كل هذا الدمار واملعاناة اليت 

يتجرعونها واملسؤول، او املسؤولني احلقيقيني عن ذلك كله. 

ارهابيو 
املستقبل

عنف

عبد الرزاق عبد الحسني

دالل العكيلي

محمد علي جواد تقي
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اعالم وصحافة 

معينة  والتحليل حلالة  بالنقد  تتعرض  أن 
فهذا  فضائية؛  شــاشــة  على  تظهر  وانـــت 
تتعلق  أخالقية  مسؤولية  إزاء  أنــك  يعين 
ــات الــعــمــل الــصــحــفــي. والــفــكــرة  ــأجبــدي ب
منك  ــاج  تــت تليلها  أو  نــقــدهــا  املـــــراد 
إملامًا معرفيًا وثقافة ولو بدرجة متوسطة 
للحديث عنها. أما أنك تنقد وتلل جبمل 
إنشائية ومغالطات جتعلك متناقضًا أمام 
شاشة يتابعها املاليني فقط إلرضاء منهج 
إعالمي محُضلل صار من أيقونات الفربكة 
كبريًا يف  أن خلاًل  معناه  فهذا  االعالمية؛ 
منه.  تعاني  االعــالمــي  العمل  أخــالقــيــات 
)املــرايــا(  لعبة  أن  العربية  قناة  تعلم  هــل 
استهالكها  خــالل  من  مفعوهلا  استنفدت 
االدبية  النقدية  والتنظريات  الكتابات  يف 
 10 مــن  برناجمًا  تطلق  حتى  والثقافية، 

دقائق أو أكثر بقليل لبث املغالطات؟
والقائمون  ــــ  جــيــدًا  تــعــرف  العربية  قــنــاة 
عليها يعرفون كذلك ــ أن الضخ االعالمي 
املكثف خالل احلرب املشتعلة مذهبيًا يف 
املنطقة للحد مما تعتربه صعودًا )شيعيًا( 
تبع  والــفــشــل االعــالمــي  بالفشل.  ــاء  ب قــد 
الفشل العسكري الذريع ألجنحة التطرف 
وســوريــا،  ــعــراق  ال يف  التكفريي  والــعــنــف 
ضرب  حالة  عــن  االستغناء  إىل  فعمدت 
اسرتاتيجية  إىل  لتنتقل  بــالــضــد،  الــنــوع 

ضرب النوع بالنوع نفسه.  

العربية  يف  )مــرايــا(  برنامج  مقدم  ظهر 
ومعريف  فكري  فتح  بصدد  وكأنه  مزهوًا 
الشريازية.  كتيار  شيعيًا  تيارًا  تناول  حني 
التشيع  يحُــضــرب  أن  تتم  االسرتاتيجية 
املعروفة على  له خصوصيته  بتيار شيعي 
مــســتــوى الــفــكــر. وهـــذا اجلــانــب الفكري 
أغفلته )مرايا( العربية املزججة باألكاذيب 
اليت ميكن أن تحُكسر بنفخة هواء قصرية 
الربنامج  مــقــدم  يتطرق  حبــصــى!  ولــيــس 
)الــفــقــهــي( بني  املــــؤدجل لقضية اخلـــالف 
ــــة الــفــقــيــه الــــيت مت  مـــؤيـــدي نــظــريــة والي
اعــتــمــادهــا بــعــد جنـــاح الـــثـــورة يف إيـــران 
وبني  بهلوي(،  )الشاه  حكم  على  والقضاء 
اعتمدها  الــيت  الفقهاء(  )شـــورى  نظرية 
)حممد  السيد  الراحل  الشريازية  مرجع 
بانت  للفكرتني  تطرقه  ويف  الــشــريازي(، 
معرفية  وسطحية  ســذاجــة  املــقــدم  عــلــى 
فشلت لباقته املصطنعة يف إخفائها حتى 
مع اجتهاده املضحك يف أن اخلــالف بني 
السيد حممد الشريازي والسيد اخلميين 
يف  األول  بطموح  متثل  شخصي  خــالف 
الزعامة خصوصًا وأنه رجل ثوري وتياره 
ــ ميثل صقور  املقدم  ــ حبسب  الشريازي 
ـــران. ورب سائل  الــثــورة االســالمــيــة يف إي
يسأل: لو كان السيد حممد الشريازي فعاًل 
أليس  الفقيه،  واليــة  نظام  لزعامة  يطمح 
اعــرتاضــاتــه  عــن  النظر  بــه غــض  األوىل 

)شــورى  فكرة  عن  واالستغناء  وتفظاته 
الفقهاء( طاملا هو وتياره من صقور الثورة، 
فلماذا ال يستغل )صقورية( تياره ومكانته 
يف الثورة فيحصل على مبتغاه بالزعامة؟ 
كيف سيجيب مقدمنا )احلاذق( على هذه 

اإلشكالية الواقعية اليت قد تطرح؟
يف مــقــطــع آخـــــر مــــن هـــــذا )الــــســــريك( 
الربنامج  مقدم  يظهر  العبثي،  االعالمي 
ســاخــرًا مــن تــوصــيــفــات الــبــعــض املــادحــة 
ــكــثــرية،  ملـــؤلـــفـــات املـــرجـــع الــــشــــريازي ال
ـــيت حــــاور مـــن خــالهلــا  خــصــوصــًا تــلــك ال
مستجدات احلياة باملنطق الفقهي، يف حني 
أن املهنية االعالمية تتم على االعالمي 
احلقيقي أن يقف يف املنطقة الوسط بني 
من يؤيد هذه املؤلفات ومن يعارضها.  إن 
املنصف  والتحليل  املوضوعية،  الــدراســة 
ألفكار التيارات املختلفة؛ هو أفضل الشك 
من اعتماد منهج تسقيطي لن ينفع بشيء، 
بقدر مايساهم يف زيادة مساحة الضباب 
ـــدًا من  الــفــكــري مـــن جـــهـــة، ويـــضـــع مـــزي
النقدية  اآلليات  على  االستفهام  عالمات 
اجتماعية  ظــاهــرة  التسقيط  التضليلية. 
يتبناها من ال سالح لديه ملواجهة خصمه، 
وهي نوع من أنواع )احلرب النفسية( اليت 
دخل االعالم املؤدجل على خطها بقوة، من 
خالل إدارة تضرب املعايري املهنية بعرض 

اجلدار. 

قناة العربية: )مرايا(
 التضليل الساذج

بطاقة الناخب وعاصفة التشكيك اإلعالمي
رمبا ميكنين القول ان اجواء االنتخابات يف العراق، هي األكثر سلبية بني مجيع التجارب الدميقراطية 
اليت تشهدها البالد املماثلة لنا يف مستوى فهم النظرية ومساحة التطبيق، بسبب الرتويج املستمر 
لوجود املرشحني الفاسدين، والتنبؤ بالتزوير، فضاًل عن الكالم املستمر عن شراء االصوات مقابل 
عطايا وهدايا، ومل تسلم البطاقة االلكرتونية للناخب من عاصفة التشكيك بنجاح التجربة، فإن مل 
يكن احلديث عن تزوير البطاقة كونها ممغنطة، راح البعض يروج الحتمال بيع هذه البطاقة وشرائها 

خالل فرتة االنتخابات!
ومبا ان صناعة الرأي العام أحد مهام االعالم من خالل عملية االتصال او التواصل اليت تقيم جسور 
العالقة بني اجلماهري )املتلقية( وبني وسائل االعالم، فان اجلانب االجيابي والبناء هو اكثر ما يشري 

اليه اخلرباء واملختصون يف االعالم، يف شتى نواحي احلياة.
ويورد الباحثون أمثلة على ذلك يف موضوعات الصحة والطبخ والرياضة اليت تقق جناحات تذكر 
لوسائل االعالم يف جهودها لصناعة رأي عام يف اجتاه معني، بينما نالحظ أمور وموضوعات اخرى، 
رمبا تكون هلا أهمية اكرب مما ذكر، بيد أن االعالم يقف عاجزًا امام عادات او توجهات درجت عليها 
شرائح يف اجملتمع، كاملثال الذي يورده الدكتور فالح احملّنة يف “علم االتصال باجلماهري”، بإقبال 

املصريني على املطربني الشعبيني املبتذلني اكثر من املشاهري املعروفني. 

ويف العراق نالحظ أن طائفة من وسائل االعالم املنتشرة على مواقع االنرتنت، اىل جانب االعالم 
للناس  املتدني  واملعريف  الثقايف  املستوى  على  تركيزها  االجتماعي(،  التواصل  )مواقع  اجلماهريي 
السنوات  طيلة  السياسية  التجربة  من  والفشل  اخلــذالن  بسبب  املتأزم  النفسي  للوضع  واستغالهلم 
املاضية، يف اإلبقاء على الوضع القائم بل وتعميق احلالة السلبية اكثر، مبا يعطي الرسالة الواضحة 

بعدم املشاركة يف االنتخابات.
ان وسائل االعالم يف العراق، وتديدًا رجال الصحافة واالعالم يف العراق، يقفون يف مرحلة حساسة 
للغاية من التجربة الدميقراطية، فكل شيء لغري صاحل الشعب العراقي؛ ليس فقط تهافت االحزاب 
على السلطة وعلى االمتيازات مرة اخرى، إمنا تهافت احمليط االقليمي من جهة، والدولي من جهة 
اخرى على النفوذ يف العراق، حتى بات الكالم مسموعًا عن تدخالت سعودية يف دعم قوائم انتخابية 
على حساب اخرى، وهذه ايضًا تعد من سيئات االعالم العراقي الذي ال يبقي مقااًل إال وذاعه دون 
مقام مناسب، يف حني من املتوقع أن يكون االعالم أكثر ذكاًء من هذا، فيحجب أي نقطة سلبية من 
شأنها التقليل من شأن العملية الدميقراطية يف العراق وجتعلها ألعوبة بيد هذا او ذاك، والتأكيد 
على أنها األمل الوحيد للشعب العراقي يف خالصه من الديكتاتورية الفردية والديكتاتورية احلزبية 

وحتى الفئوية. 

تكم  ووسيلة  سلطة  أداة  أنها  أم  تــرر،  ووسيلة  حرية  أداة  الصحافة 
وخــداع؟، ال شك أن الصحافة سالح ذو حدين، فقد خيط نهج التحرر 
الوعي  من  املزيد  حنو  ويسوقهم  الشعب  ورأي  احلــق  حكمة  عن  ويعرب 
واالنفتاح والتقدم وذلك إذا كان أداة بيد اجلماعات املخلصة واألحزاب 
احلرة واملؤسسات الدستورية، كما قد يقود الوطن واألمة إىل املزيد من 

اجلهل والتخلف والضياع إذا صار أداة بيد املستبدين.
ولعل من ابرز مسات اجملتمع املتحرر، هو متتعه حبرية الصحافة كما أن 
من ابرز معامل الديكتاتورية والقمع هو قمع الفكر واملفكرين عرب جتيري 

الصحافة ملصاحل السلطة أو تسيريها يف خدمة أهدافها!
الظامل من مائة ألف  ومن هنا جند أن الصوت احلر أحّد على احلاكم 
العباسي يف قضية هشام بن احلكم، والصحيفة  سيف كما قال هــارون 
احلرة أول اجلهات اليت يشن املستبدون عليها محالت التصفية واإللغاء، 
فإن ضرورة كون اإلنسان مكلفًا ومطيعًا وعاصيًا تقتضي كونه حرًا خمتارًا 
فيما يقول أو يفعل وإال لكان جمربًا وهو خالف الوجدان والعقل، وحينما 
نراجع األدلة الشرعية يف الكتاب والسنة نراها تؤكد هذا األصل االصيل 

وختاطب اإلنسان بالتوجيه والتكليف من هذا املنطلق.
سواء يف املعتقد كقوله تعاىل )ال إكراه يف الدين(، )لست عليهم مبسيطر(، 
)ما أنت عليهم جببار(، أو يف العمل والقول كقوله سبحانه )يضع عنهم 
اصرهم واألغالل اليت كانت عليهم(، أي القيود النفسية والعملية، وقول 

أمري املؤمنني)ع( )الناس كلهم أحرار(.
إذن: اإلنسان حر يف نفسه وحقوقه وشؤونه اخلاصة، ويستثنى من ذلك 

أمران: ما كان مزامحًا حلرية اآلخرين، وما كان حمرمًا. 
ابرز  من  باعتبارها  والصحافة  أحــد،  على  ال ختفى  اإلعــالم  أهمية  إن 
أن  ذلك  العصري،  أخــذت حيزًا مهمًا يف حياة اجملتمع  اإلعــالم  وسائل 
اإلعــالم ويف قمته الصحافة، له دور كبري وفاعل يف خمتلف اجملاالت، 
واملعلبة،  اجلــاهــزة  األفــكــار  بإعطائهم  وتوجيههم،  الــنــاس  توعية  منها: 
وسيلة  للحكام،  اخلاطئة  املمارسات  فضح  اإلقناع،  بأساليب  واملقرتنة 
هامة يف الدعاية االنتخابية، حيث تكون منربًا للمرشحني، لبيان أفكارهم 

وآرائهم ووعودهم وغري ذلك.
حق  الوضعية  القوانني  )تــوجــد يف  ظــلــه(:  )دام  الــشــريازي  اإلمـــام  يقول 
إعالن  يف  احلــق  فللناس  تصرفاتهم،  عن  واملسؤولني  احلكام  حماسبة 
الرأي املعارض بالكالم أو الكتابة أو ما اشبه، ويف اإلسالم جند افضل من 
هذا، فللشعب حق حماسبة احلكام، وهي قربة وهلا أجر... ومن الواضح 
أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر والنصيحة، ليست جمرد حماسبة 
وأمام  الشعب  وأمــام  اهلل  أمــام  اإلنسان  عنها  يسأل  بل حماسبة  عابرة، 
األجيال قال سبحانه )وإذ قالت أمة منهم مل تعضون قومًا اهلل مهلكهم أو 

معذبهم عذابًا شديدًا.

الصحافة الحرة بني 
املشروع والالمشروع

محمد علي جواد تقي

السيد جعفر الشريازي

عادل الصويري



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

15
www.annabaa.org العدد الخامس والثالثون - آيار  2018 - رمضان 1439هـ
إعالم وصحافة

استباحات  العربي  عاملنا  يف  شهدنا  لقد 
شأنها  السياسي  احمللل  لوظيفة  متعمدة 
واملتعددة  املتكررة  االستباحات  كل  شــأن 
لــكــل املـــواقـــع االســرتاتــيــجــيــة واملــهــمــة يف 
الــــدولــــة واجملـــتـــمـــع يف عـــاملـــنـــا، وعــمــلــيــة 
واالمكانات  االشياء  لكل  استباحة منظمة 
االســتــبــاحــات  تــلــك  وبــواســطــة  حياتنا  يف 
إجتماعية  وجــاهــات  أو  واجــهــات  تشكلت 
وســيــاســيــة، وصــرنــا نــشــهــد تــوزيــعــا غري 
والــعــنــاويــن  الــتــخــصــصــات  هلـــذه  منضبط 

املهمة واملهنية على واجهات االعالم.
املواقع  استباحة  يف  انتشارا  االكثر  ولعل 
هو  اعالميا  ــداوال  ت وأكثرها  واالمــكــانــات 
موقع او وظيفة احمللل السياسي وغالبا ما 
تأخذ صفته او حماولته طابعا ايديولوجيا 
حمابيا ومدافعا عن نسق النظام السياسي 
ـــيـــه، وســـيـــاســـات رجـــال  الـــــذي يــتــنــمــى ال
او  الدكتاتورية  ميتهن  الــذي  النسق  هــذا 
العمى  ويذهب  الوطنية،  املصلحة  تغييب 
االيــديــولــوجــي بــهــؤالء احملللني الــعــرب يف 
جمـــــاراة ســيــاســات الــنــســق الــدكــتــاتــوري 
الطرح  يف  للموضوعية  كامل  تغييب  اىل 
ــون،  ــل والــتــحــلــيــل املـــعـــين بـــه هـــــؤالء احملــل
هو  لديهم  التحليل  يف  اهلـــدف  ويتلخص 
السياسيني  وكبارهم  قادتهم  عن  الــدفــاع 
أو  قرابية  صفة  ذات  جماميع  أو  أفـــرادا 
احملللون  يصنعه  مــا  خــالف  وهــو  حزبية، 

ساستهم  نــقــد  ميتهنون  الـــذي  الــدولــيــون 
يتفقون معهم يف  وأفراد حكوماتهم، وهم 
دوهلم،  سياسات  نقد  عن  بعضهم  امتناع 
لدينا  واالقليمني  احملليني  احملللني  لكن 
يزيدون عليهم يف انغماسهم يف الدفاع عن 

سياسات أنظمة احلكم يف دوهلم.
احملللني  جــدل  فيه  ينصب  الــذي  وبالقدر 
الــيت  املــتــغــريات  عــلــى  لــديــنــا  السياسيني 
اكثر  متغريات  وهــي  املنطقة،  يف  تــدث 
ارتباكا يف ما تعكسه من ارتباك االنظمة 
السياسية يف املنطقة، فان رؤى وتصورات 
هؤالء احملللني تتحول اىل متغري تابع اىل 
متغريات السياسات احلكومية يف املنطقة، 
وهكذا ترتبك قدرة احمللل السياسي لدينا 
وهنا  والــبــحــثــي،  املــعــريف  أداؤه  ويــرتــبــك 
ــراك  االت السياسيني  احملللني  نستحضر 
بــذلــوا أقــصــى مــفــرداتــهــم اللغوية  الــذيــن 
واللفظية املبتورة عن املعنى يف الدفاع عن 
الشأن  يف  التدخل  يف  حكومتهم  سياسة 
السوري الداخلي، وتأييد القوى املتطرفة 
وتأمني املعرب االسرتاتيجي لإلرهابيني من 
كل أحناء العامل اىل سوريا وحتى العراق، 
الكالمي يف ما يطلقون  لقد تول اهلــذر 
أكـــراد  بــاجتــاه  الــســيــاســي  التحليل  عليه 
االمــس  حليف  وادانـــة  وتركاتهم  ســوريــا 
وموقفها  سياستها  حول  املتحدة  الواليات 
ان سحبت  بعد  أكـــراد ســوريــا  مــن قضية 

عفرين،  باجتاه  دمشق  من  اذياهلا  تركيا 
عــن تول  تكشف  مــواقــف تليلية  وهــي 
احملــلــل الــســيــاســي اىل مــتــغــري تــابــع مما 
توقعاته  يف  عليه  التعويل  مصدرية  يفقده 
يف  السياسي  احملــلــل  لكن  واستنتاجاته. 
العراق قد ال جيد ذلك املانع يف ظل فوضى 
االنــفــالت االعــالمــي الــذي يعكس فوضى 
فهو  هذا  كل  ومع  الدميقراطي،  التطبيق 
ال يرقى بأفكاره وآرائه اىل مستوى ناضج 
من التحليل السياسي، وتظل تهيمن عليه 
الــعــواطــف الــعــاديــة لــألفــراد الــعــاديــني يف 
ولذلك  املهين،  وتليله  السياسي  تفكريه 
ال جند فارقا كبريا بني ما يفكر به احمللل 
ــه املــواطــن  الــســيــاســي لــديــنــا ومـــا يفكر ب
واستنتاجاته  توقعاته  جيعل  مما  العادي، 

يلفها الغموض ويشوبها االرتباك.
ولــعــل عـــدم املــهــنــيــة والــتــخــصــص العلمي 
واالكادميي يف التحليل السياسي هو الذي 
وتوجيه  تصويب  من  االفـــراد  هــؤالء  مينع 
وسياسات  يتفق  مبــا  السياسي  التحليل 
بشكل سطحي  اال  العليا  الدولة  ومصاحل 
لدينا  يتحول  وهكذا  وانفعالي،  وعاطفي 
اعالمية  ظــاهــرة  اىل  الــســيــاســي  احملــلــل 
احمللل  وظيفة  انتشارها  ظل  يف  ترتاجع 
املهنية واالستشارية يف السياسات احمللية 
صلب  تشكل  وهــي  والــدولــيــة  واالقليمية 

وظيفة احمللل السياسي.  

املحلل السياسي بني الوظيفة 
املهنية والظاهرة االعالمية

حاملة  ميتلك  الــذي  مثل  فانت  ــي،  دول ثقل  ذات  إعالمية  وسائل  متتلك  ان 
طائرات فيها أفضل ما توصلت اليه تكنلوجيا الطريان العسكري، وتستطيع 
ان ترق أي منطقة يف غضون يوم واحد، اما اذا ساندتك وسائل التواصل 
طائرات  حاملة  لديك  أصبحت  فبالتأكيد  االلكرتونية  االجتماعي جبيوشها 
وغواصة فكرية تصل اىل أعماق الراي العام دون ان تستطيع اكتشافها، او 
انك تعجز عن الرد على هجماتها لكثافتها رغم ما يبدو عليها من عشوائية.

يف ورقة حبثية نشرها الربوفسور شريف درويش اللبان عن حرب الصورة، 
يستعرض فيها كيف حرصت اإلدارة االمريكية اثناء غزو العراق عام 2003 
على إجياد تغطية إعالمية تالئم أهدافها من خالل اعداد “فريق عمل إعالمي 
يضم )500( صحفى منهم )375( أمريكًيا، 80٪ منهم أمريكيون والباقي من 
 )13( بـ  تزويدهم  ومت  األمريكية  القوات  مبصاحبة  قاموا  العامل  دول  بقية 
صفحة من التعليمات اليت أقرها البنتاجون واليت تدد هلم نطاق التغطية 
اليت  لألماكن  ويوجههم  عليهم  يشرف  فالبنتاجون  وحــدودهــا،  اإلعالمية 
يريدها ويتدخل فيما يكتبونه ويبثونه من صور إىل مؤسساتهم اإلعالمية”. 
األطفال؛  بصور  التحالف  إعــالم  اهتمامحُ  بــرز  للحرب،  األوىل  األيـــاِم  ومنذ 
New York Times األمريكية صورَة  فنشرت صحيفةحُ “نيويورك تاميز” 
جندي أمريكي حيتضن طفلًة عراقيـة وتتها تعليق: “اجلندى حيتضنها ألن 
أمها قحُتلت يف احلرب”. وصورة أخرى لضابط أمريكي يداعب طفال عراقًيا 
عرضها اجلنرال األمريكي فنسنت بروكس يف مقر قيادته يف قطـر، معلًقا 
أن أطفاَل العراق يتعرفون على احلرية للمرة األوىل يف بلدهم. يف اجلانب 
االخر، كشفت الصورحُ اليت نشرتها وسائلحُ اإلعالِم العراقية عن حجِم املقاومة 
العراقية وما تالها من أسٍر وقتٍل لعديٍد من اجلنود األمريكيني والربيطانيني، 
وصورة األمريكى الذي فقد ولده املشارك يف حرب العراق وهو حيمل صورته 
بال  وصرت  الوحيد  ولدي  مين  انتزعت  “لقد  بوش:  الفوتوغرافية خماطبا 
اإلعالمية،  للحروب  باتت مسرحا  مــســرور؟. يف سوريا  أنــت  هل  اآلن.  ولــد 
وكأنها استوديو لصناعة برامج الواقع، لكنها تبدو اكثر وحشية من تلك اليت 
تعرض يف أمريكا، فمتى ما ارادت واشنطن شن غارات على اجليش السوري، 
فان وسائل االعالم مستعدة لتصوير حادث “هجوم كيميائي” قام به اجليش 
السوري “افرتاضا”، وجيب حماسبته فورا بضربة عسكرية، رغم ان النظم 
الدميقراطية تؤكد ان املتهم بريء حتى تثبت ادانته. احلرب باتت نظيفة جدا 
بنفس مقدار قذارتها، يف التضليل والكذب اإلعالمي، فاجلرمية هي ان يقتل 
عسكري مسلح متظاهرا سلميا غري مسلح هكذا تقول االدبيات الدميقراطية، 
لكن اذا حدث ذلك يف فلسطني فاجملرم هو املواطن غري املسلح، وال تسال عن 
السبب الن وسائل االعالم قالت ذلك، هكذا هي احلروب اإلعالمية، للعدو 

املوت وللصديق حق ممارسة رياضة القتل. 

صناعة القتل 
عرب وسائل االعالم

حرب إسرائيلية إيرانية يف الصحافة الربيطانية
التحديد،  البارزة، الربيطانية على وجه  الغربية  تسود حالة إصرار غري عادية من بعض الصحف 
على حتمية احلرب اإلسرائيلية اإليرانية وما قد يرتب عليها من تغيريات سياسية يف منطقة الشرق 
األوسط، وعلى الرغم من ان الكثري من املتخصصني يف الشؤون االعالمية يرون ان اهلدف من صناعة 
االعالم هو تغطية االحداث واحلصول على ارباح مادية عن طريق االعالنات اليت باتت مصدرا رئيسا 
لتمويل الكثري من وسائل االعالم املتطورة، لكن واقع العمل االعالمي يشري اىل ان تكون هناك دوافع 
أخرى تتخطى جمرد جين االرباح، اذ ان هيمنة االعالم على خمتلف االصعدة ودوره يف تشكيل الرأي 
العام ميكن يكون عنصرا اساسيا يف جتنيد اجلمهور ألجندة خاصة غري معروفة املقاصد، قد ختبئ 

ورائها دهاليز الصناعة االعالمية. 
إن اخلطورة تأتي من أن بعض وسائل االعالم، اليت تعمل على افتعال االزمات واستثمار التشاحن 
السياسي لتمرير اجندتها، فهي تاول صناعة صور منطية معنية ختدم مصاحلها، هنا تفقد الوسيلة 
دورها التنويري والتوجيهي واإلرشادي، ألن الصحافة هي رسالة قبل ان تكون مهنة، فمنذ أن وجدت 
مرآة صادقة يف  تكون  ان  لذا جيب  السليمة،  القيم اجملتمعية  بناء  مهمة يف  أداة  الصحافة شّكلْت 
طرحها وتناول موضوعاتها، االمر الذي قاد اىل منحها لقب او تسمية )السلطة الرابعة( ملا هلا من 

دور مؤثر يف بلورة الرأي العام وتوجيه اجتاهات وخيارات اجملتمعات.

اهتمت أكثر من صحيفة بالتصعيد يف املواجهة بني إسرائيل وإيران، فنشرت صحيفة الصنداي تاميز 
تقريرا موسعا من مراسلها يف القدس وتليال اسرتاتيجيا كتبه السري لورانس فريدمان الربوفسور 

املختص بدراسات احلرب يف كينغز كوليج بلندن.
ويف مقاله التحليلي يف الصحيفة نفسها يقول السري فريدمان إن إسرائيل وإيران تتبادالن الشجب 
والتهديد منذ وقت طويل، وال أهمية هنا حلقيقة أنهما ليستا عدوتني طبيعيتني، إذ تفصل بينهما 
مسافة أكثر من 600 ميل، وليس مثة أي نزاعات حدودية بينهما، وعندما يتعلق األمر مبستقبل بشار 

األسد يف سوريا متيل إسرائيل إىل االتفاق مع إيران.
صفحتني  مساحة  على  تليلي  مقال  بنشر  لربيطانية  صحف  بني  التاميز  صحيفة  تنفرد  بينما 
داخليتني فيها بشأن احلرب يف سوريا واألوضاع املتأزمة يف الشرق األوسط تت عنوان “خصومات 

تدفع بالشرق األوسط إىل حربه املقبلة”.
وعليه تطرح املعطيات اليت تقدمها الصحافة الربيطانية تساؤالت مهمة حبسب املراقبني االعالميني، 
اليت  االعالمية  الرسائل  تأثري  مدى  وما  احلــروب؟،  تأجيج  على  الربيطانية  الصحافة  تصر  ملــاذا 
تنشرها على الدول املستهدفة؟، وهل هذه التقارير الربيطانية هي احداث حقيقية وتليالت واقعية 

ام جمرد دعاية سوداء ضمن احلرب النفسية السياسية بني إسرائيل وايران؟

حكمت البخاتي 

مسلم عباس

كمال عبيد
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رؤىمن أفكار اإلمام الشيرازي

ال ميكن للحاكم أن يّدعي انتماَءه لإلسالم 
يكن  مل  إذا  اإلســــالم  لــقــوانــني  وتطبيقه 
مبدأ الشورى من بينها بل ويف مقدمتها، 
فالشورى هي املقّوم األهم واألول من بني 
اليت  اإلسالمية  والتعاليم  القوانني  مجيع 
ومقوماتها،  الــرشــاد  صفة  احلــكــم  متنح 
اإلسالمي  احلاكم  تطبيق  عــدم  حــال  ويف 
القرار،  وصنع  الــدولــة  إدارة  يف  للشورى 

فإن سلطته ال تكتسب الشرعية الكاملة.
العظمى،  آيــة اهلل  الــراحــل،  اإلمـــام  يقول 
السيد حممد احلسيين الشريازي )رمحه 
بـ )الشورى  اهلل(، يف كتابه القّيم املوسوم 
اإلسالمي  للحاكم  يكفي  اإلســـالم(:)ال  يف 
بدون  وقوانينه،  اإلســالم  مبادئ  يحُطّبق  أن 
ــذي هــو ركــن من  تطبيق مبدأ الــشــورى ال

أركان احلكم يف اإلسالم(.
ويف حال استمرار احلاكم األعلى بتغييب 
مبدأ الشورى، فإنه سوف يكون سببا يف 
ابتعاد الشعب عنه، وال تقف األمــور عند 
هذا احلد، فالشعب عندما يكتشف إهمال 
احلاكم له يف جمال حق الرأي والتصريح 
وتــأشــري أخــطــاء احلــكــومــة، فـــإن النقمة 
وتستمر  وتــنــمــو  تتفاقم  ســـوف  الشعبية 
يف  أكــثــر  احلــاكــم  أوغـــل  وكلما  بالتكاثر، 
إهــمــال مــبــدأ الــشــورى وســحــب البساط 
كانت  الشعبية،  الشرعية  أقدام  من تت 

بوادر الثورة أكثر وضوحا وجالء مع مرور 
الــوقــت. اإلمـــام الــشــريازي يؤكد ذلــك يف 
ال  احلاكم  يــرون  عندما  الناس  )إّن  قوله: 
الشورى  هو  الــذي  اإلســالم  قانون  يحُطبَّق 
حـتى  عليه  يثورون  ثم  حوله  من  ينفّضون 

إسقاطه(.
مبدأ  قدّمها  اليت  االجنــازات  أعظم  ومن 
ـــه قــــوَّض أركـــان  الـــشـــورى لــلــمــســلــمــني، أن
سياسي  نظام  بناء  يف  وأســهــم  الطغيان، 
منــوذجــي يف حــكــومــيت الـــرســـول األكـــرم 
استطاع  فقد  )ع(،  علي  واإلمــــام  )ص(، 
حامية  دولة  يبين  أن  الدميقراطي  املنهج 
لــلــحــقــوق وجمــتــمــعــا يــتــطــلــع إىل الــنــجــاح 
يــتــصــّدر اجملتمعات  والــنــمــو  واالســتــقــرار 
األخرى يف أفضلية احلفاظ على احلريات 
ــرأي  واحلــقــوق املــدنــيــة، خصوصا حــق ال
أننا  حــني  يف  وحكومته،  احلــاكــم  وانتقاد 
اإلسالمي  احلاكم  تفّرد  من  اليوم  نعاني 
ــرأي  ال قمع  معتمدا  والـــقـــرار،  بالسلطة 
ـــرأي  ـــه، مـــع أن غــايــة هـــذا ال املـــعـــارض ل
الشورى  تعّد  ذلك  مع  والتقويم،  اإلصالح 
مــن أهــم املــبــادئ الــيت تــقــّوض االستبداد 
وتطيح بــه. إذ يؤكد اإلمــام الــشــريازي يف 
هذا الشأن: )كانت الشورى من بني األفكار 
بها اإلسالم واستطاع  اليت جاء  العظيمة 
االستبداد  جــدار  ّطم  حيحُ أن  الفكرة  بهذه 

والطغيان ويعيد لإلنسان كرامته املفقودة(.
ومع شديد األسف أن حكام املسلمني يف 
التجارب  تلك  احلاضر، مل يستفيدوا من 
االستشاري،  املنهج  تطبيق  يف  العظيمة 
مع أن النتائج اليت يؤدي إليها هذا النوع 
قصر  ولكن  وخيمة،  ستكون  اإلهمال  من 
الــنــظــر الــــذي يــصــيــب بــعــض احلــكــام يف 
الدول اإلسالمية يقودهم إىل قمع الرأي 
اآلخر حتى لو صدر من مرجع ديين مهم 
بالنسبة  املعارض  فالرأي  كبري،  مفكر  أو 
حلكمهم،  تهديد  مــصــدر  احلــكــام  هلـــؤالء 
تــصــويــب، هلــــذا يتسبب  ولـــيـــس مـــصـــدر 
للشعب  فادحة  للشورى خبسائر  إهماهلم 
والـــدولـــة مــقــابــل بــقــاء هـــؤالء احلــكــام يف 

كراسيهم.
هلـــذا حيـــّذر اإلمــــام الـــشـــريازي مـــن: )إّن 
الفاصلة  سيجعل  الــشــورى  تطبيق  عــدم 
وكبرية،  شاسعة  واحملكومني  احلاكم  بني 
اآلخر،  الطرف  بقذف  طرف  كل  فيأخذ 

وهنا يبدأ الصراع(.
ما  يـــوم  تــكــن يف  الـــــرأي مل  وألن حــريــة 
احلرية  كــانــت  بــل  طــارئــا،  كماليا  منهجا 
املعيار  وكــان  حــيــاة،  منهج  املسلمني  عند 
الدقيق لنجاح النظام السياسي، هو مبدأ 
الذي  األمــان  فهو مبثابة صمام  الشورى، 

يديم العالقة املتوازنة.

الحكم الرشيد 
وتفكيك االستبداد 

السلطوي

االستشارية واتجاهاتها املعاصرة
من القضايا اليت مت حسمها تارخييا وواقعيا، أن التقدم املوسوعي، أو ما يسمى بالتقدم الكّلي، أي 
يف اجملاالت املختلفة، يقتضي تطبيق الشورى يف إدارة السلطة، وليس مثة مغاالة إذا قلنا أن النظام 
السياسي الذي يفتقر للشورى، حيفر حتفه بنفسه، ألنه يدير ظهره هلذا املنهج أو املبدأ أو القانون، 
ونعين به الشورى، ومثة معادلة من الصعب نكرانها، او جتاوز نتائجها، تساعد يف بناء األمم والشعوب 
كما ينبغي، تنص هذه املعادلة على أنه، كلما ازداد وعي األمة، وتبلور فكرها، واعتمدت الشورى يف 

إدارة شؤونها، كلما تقدمت خطوة يف طريق التقدم واالزدهار والتميز.
كتابه  السيد حممد احلسيين الشريازي )يرمحه اهلل(، يف  العظمى،  آية اهلل  الراحل،  اإلمــام  يرى 
ملء  إىل  بطونهم، حيتاجون  ملء  إىل  كما حيتاجون  الناس  )إّن  اإلســالم(:  )الشورى يف  بـ  املوسوم 
أذهانهم، فكما اّن اجلائع خيرج على َمن أجاعهحُ باإلضراب واملظاهرة، حيث ورد: “عجبتحُ للفقراِء 

يف على األغنياِء”، كذلك من ال يستشار خيرج على من أجاع فكرهحُ(. كيَف ال خيرجوَن بالسَّ
فاحلاكم واحلكومة اليت ال تسعى لتطوير قدراتها السياسية ومنهجا الفكري، فسوف تكون حمل رصد 

ومراقبة الناس.
هم  وطــغــاة،  متجربون  بأنهم  تشعر  وحــني  دقيقة،  بــصــورة  حكامها  تــراقــب  الواعية  الشعوب  ألن   

وحكوماتهم، فإنها سوف تبذل قصارى جهودها إلزاحة احلاكم وحكومته.

الشورى وحسن االستنباط والتطبيق لذلك يؤكد اإلمام الشريازي على: )أّن الناس عندما يرون أن 
احلاكم ال يحُطبَّق قانون الشورى ينفّضون من حوله ثم يثورون عليه حـتى إسقاطه(.

ومما يعتمده بعض احلكام بسبب غبائهم، أنهم بدال من هذا األسلوب سوف ينهي املعارضة، لكنها 
تتزايد أكثر فأكثر بسبب االستفزاز وتواصل الصراع بني احلاكم املستبد واألمة، وهكذا يبدأ الصراع 
الباحث عن حرياته وحقوقه وبني احلكومة املستبدة اليت تاول أن تفرض  ويتصاعد بني الشعب 
أجنداتها وتمي مصاحلها بالقوة على حساب مصاحل الشعب، فتبدأ رحلة اخلداع اليت غالبا ما 
يلجأ إليها احلكام الطغاة، إذ أنهم يقربون اإلمعات واملرتزقة منهم لكي يؤيدوهم يف أفعاهلم وأعماهلم 
السيئة، ويوظفون اإلعالم لصاحلهم، ويف نفس الوقت يتحدثون عن احلرية والدميقراطية ويّدعون 
بأنهم يعملون بها، يف الوقت الذي يقمعون شعوبهم بقوة السالح والسجون وانتهاج أساليب التعذيب 
والقمع وحتى التصفية اجلسدية عرب اإلعدامات أو االغتياالت بأساليب الغدر اليت تلتصق بواقع 

وتاريخ مجيع األنظمة الدكتاتورية.
اإلمام الشريازي الحظ هذا األسلوب املخادع لبعض احلكام، فقال يف كتابه نفسه: )يف ذات الوقت 
الذي يتكلم فيه احلكام حول الدميقراطية والشورى جندهم يقربون املصفقني واملهرجني واملحُرتزقة 

واإلمّعات هلم بأموال األمة ليسّبحوا حبمدهم يف اإلعالم(. 

املــادي  اإلنتاجي  نوعه  النظر عن  بغض  أو مجاعي  فــردي  كل عمل  يف 
احلاجة  فظهرت  اإلدارة  هذه  وتطورت  إدارة،  حيتاج  فإنه  الفكري،  أو 
إىل قيادة وتنظيم العمل اإلداري، فصار البد من وجود رأس أعلى يدير 
أمور اجلماعة، ويتحمل مسؤولية اإلخفاق يف حالة حصوله، ومع تعاقب 
العصور صار اإلدارة طريقة لتوجيه السلطة والتحكم بها، بعد أن ظهرت 
احلاجة إىل وجود مدير أو رئيس أو قائد يفق يف قمة اهلرم كي يدير 

األمور املختلفة اليت تتعلق باألفراد واجملتمعات.
يقول اإلمام الراحل، آية اهلل العظمى، السيد حممد احلسيين الشريازي 
)رمحه اهلل(، يف كتابه القّيم، املوسوم بـ )حنو إدارة ناجحة(: )إن اإلدارة 

هي فن التحكم بالسلطة(.
إذا  إال  وتنتظم يف اجتاه صحيح  تتسق مسارات احلياة  أن  إذًا ال ميكن 
كانت هناك إدارة تنظمها وتوزع األدوار حبسب التخصصات واملؤهالت 
واملهارات وسواها، وبقدر احلاجة لإلدارة والتنظيم، فثمة حاجة توازي 
احلاجة  تظهر  هنا  للجماعة،  اإلداري  العمل  قيادة  وهــي  األهمية  هــذه 
للسلطة والصالحيات، فال ميكن أن تنجح اإلدارة من دون قيادة وقائد، 
يقول  بال صالحيات.  اإلداري  عمله  ينجح يف  أن  املدير  وال ميكن هلذا 
اإلمام الشريازي: إن )اإلدارة هي فن ممارسة سلطة اإلنسان على أفراد 
جنسه أو على الطبيعة، ولكن هذه السلطة ختتلف من شخص إىل آخر، 
فبعض يستحقها وبعض تقّمصها، وعند البعض تكون اإلدارة هي السلطة 

املطلقة(.
وظهرت نتائج جديدة مرتبطة بالكيفية اليت تحُدار يف منظورها السلطة، 
النجاح  أســبــاب  أمــا  فاشلة،  وأخـــرى  ناجحة  إىل  اإلدارة  تنقسم  حيث 
اإلداري  النجاح  مقومات  بتوافر  وثيقا،  ارتباطا  ترتبط  فهي  والفشل 
للسلطة، وما يلتحق بها من شروط عديدة يتسّبب غيابها فشل اإلدارة، 
متعددة،  الواقع  يف  فهي  الناجحة،  اإلدارة  مقومات  عن  نتكلم  أما حني 
النجاح،  من  وتقريبا  وفاعلية  تأثريا  وأكثر  أهــم  هو  ما  منها  مثة  ولــك 
حيث يؤكد اإلمام الشريازي على أن: )اإلدارة تنقسم إىل قسمني: إدارة 
ناجحة، وإدارة فاشلة، ولكل منهما أسباب، فاإلدارة الناجحة ال تكون إال 
مبقوماتها من شروط ومقتضيات، وإال ستكون فاشلة، ومن أهم مقومات 

اإلدارة الناجحة: هي املداراة(.
الدكتاتورية تكون سلطة احلاكم فيها مطلقة، وحتما  ان مجيع األنظمة 
إطالق  بسبب  الشعب،  على  وخيمة  وعواقبها  خطرية  نتائجها  ستكون 
السلطة وربطها بشخص احلاكم، وطاملا أنه إنسان عادي ال خيتلف عن 
غريه من البشر، فإن السلطة اليت جعل منها الدكتاتور مطلقة ستصبح 
وباال على الشعب وحتى على الدكتاتور نفسه بوصفه مسؤول إداري أعلى 
يدير األمور بوساطة السلطة اليت ينبغي أن تكون شرعية حاصلة على 

موافقة الشعب. 

ملاذا الفشل
 يف ادارة السلطة؟
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الناجح  أن احلــاكــم  تــؤكــد  املـــؤشـــرات  كــل 
الشعب  حقوق  تراعي  املتميزة  واحلكومة 
وتــفــتــح لــه آفـــاق الــتــقــدم، ولــعــل مــن أبــرز 
األساليب اليت تعّضد العالقة بني احلاكم 
والشعب، هو منهج الّلني كونه منهج حياة، 
ــم صــلــى اهلل  ــكــري ـــرســـول ال اختــــذ مــنــه ال
يف  وعمليا  أخــالقــيــا  أســلــوبــا  وآلــــه،  عليه 
املقربني  مــع  التعامل  ويف  ــة،  ــدول ال إدارة 
واألعـــداء على حد ســواء، وقــد أثبت هذا 
ـــه عــلــى الــبــنــاء،  ــه، وقـــدرت املــنــهــج ســالمــت
وإمكانية كسب اجلميع مبا يف ذلك األفراد 
واجلــمــاعــات املــعــاديــة، إنــه منهج الــتــوازن 
والعقل الراجح، وهو منهج إنساني عظيم، 
بــالــرفــعــة والــســمــّو ونــبــذ الصغائر  يــّتــســم 
والعلو بكرامة اإلنسان، لذلك فإن اجلميع 
معنيون بهذا املنهج، بدءا من أبسط الناس 
الناس  وأقلهم مسؤولية، وصوال اىل أكرب 
كــرئــيــس الـــدولـــة والـــوزيـــر واملـــديـــر الــعــام 
بتطبيق  معنيون  أيــضــا  واجلــمــيــع  وغـــريه، 
مــنــهــج الــلــني يف مــفــاصــل احلـــيـــاة كــافــة، 
والسياسية  والعملية  واالجتماعية  العائلية 
االستقرار  نوعا من  لكي نضمن  وسواها، 
تطور  يف  يسهمان  والسياسي،  اجملتمعي 

وتقدم الدولة واجملتمع.
آية  الكبري،  الديين  املرجع  مساحة  يقول 
الــســّيــد صـــادق احلسيين  الــعــظــمــى،  اهلل 

الفقه  )دام ظله(، يف درسه يف  الشريازي 
حبث اخلارج، كتاب احلّج: )لنحاول ونصّمم 
على أن نكون األشبه برسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآلــه، يف وسط من نعيش معهم، مع 
واملــعــارف.  واألقـــارب،  والــزمــالء،  العائلة، 
ــر واحملــافــظ  ــوزي وكــذلــك على احلــاكــم وال
وأستاذ  اجلامعة  وأستاذ  التقليد  ومرجع 

احلوزة، أن يصّمموا على ذلك أيضًا(.
لقد اختذ الرسول حممد صلى اهلل عليه 
وآلــــه وســلــم، مــن الــلــني طــريــقــا وأســلــوبــا 
ومنهجا  واجلماعات،  األفــراد  مع  للتعامل 
على  باهرة  النتائج  فكانت  الدولة،  لقيادة 
مستوى الواقع، حيث أمثرت هذه السياسة 
عن تنامي كبري لقدرات الدولة اإلسالمية 
متاسكا  ازداد  الــذي  اإلســالمــي  واجملتمع 
كافة،  املــســتــويــات  قــدراتــه على  وتــطــورت 
حكومة  انتهجته  الــذي  اللني  منهج  بفضل 
الـــدولـــة مـــع اجلــمــيــع، لــــذا حنـــن مجيعا 
حياتنا  ادارة  يف  الــلــني  بانتهاج  مطالبني 
أيضا،  واإلسرتاتيجية  واملرحلية  اليومية، 

فيما يتعلق بسياسة الدولة.
هلـــذا يــؤكــد مســاحــة املــرجــع الـــشـــريازي: 
لينا  أكثر  نكون  أن  إىل  نسعى  أن  )علينا 
من أصحاب اللني الذين حولنا. وأن نكون 
ــطــرف املــقــابــل  بــشــكــل ال يــوجــب خـــوف ال

وخشيته مّنا(.

وكما قرأنا يف كتب التاريخ السياسي، فإن 
هنالك حكام يذهب بهم التعالي والتضخم 
الذاتي إىل االنتحار، إذ أن احلاكم يتعاىل 
عبيد  كأنهم  للشعب  وينظر  األدنـــى،  على 
خملقون لطاعته فحسب، ناسيا أن اإلنسان 
عنده كرامة مصنوعة مع الفطرة، ويرفض 
الذل واخلضوع إال خللقه، لذا هناك طرق 
ظلما  أكثرها  األدنـــى،  مــع  للتعامل  كثرية 

أسلوب الرتهيب، وأفضلها أسلوب اللني.
لــذلــك يــطــرح مســاحــة املــرجــع الــشــريازي 
نتعامل  كيف  وأنتم  )حنــن  منها:  تــســاؤالت 
مع من هم تت أيدينا ومن هم أدنى مّنا؟ 
كيف يتعامل احلّكام مع من تت أيديهم؟ 
كيف يتعامل اآلباء واألمهات مع عوائلهم؟ 
وكيف  زوجها؟  مع  الزوجة  تتعامل  وكيف 

يتعامل الزوج مع زوجته؟(.
وهذه أسئلة تثري إشكاالت مهمة يف قضية 

التعامل مع االدنى.
مع  تعاملنا  اللني يف  منهج  نغفل  رمبــا  إذ   
االدنــــــى، فــتــكــون الـــعـــواقـــب وخــيــمــة على 
ــمــع، لــذلــك يــؤكــد مســاحــة املــرجــع  اجملــت
الشريازي على أن التأسي برسولنا الكريم 
من  سيجعل  وســلــم،  وآلــه  عليه  اهلل  صلى 
الّلني منهجا لنا، وهذا ما سريتفع بنا اىل 
مراتب عليا من االستقرار والتطور والسلم 

اجملتمعي.

كيف يكسب 
الحاكم شعبه؟

ما األسباب الفلسفية والنفسية وراء االنتحار؟
إن مجيع الناجحني يف حياتهم، هم أولئك الذين خططوا هلا جيدا، ووضعوا األهداف اليت يطمحون 
هلا، مبا يتناسب ومؤهالتهم وظروفهم، فاملهم أوال أن تبدأ بالتخطيط حلياتك يف خريطة عمل جادة 
وسليمة، وال يتوقف األمر عند هذا احلد، إذ ال يكفي التخطيط وحده، فالركن اآلخر للتخطيط هو 

التنفيذ الدقيق الذي يذهب باإلنسان إىل أهدافه بأقصر الطرق وأسرعها.
يقول مساحة املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين الشريازي )دام ظله(، 
يف توجيهاته القّيمة: )هناك أشخاص يعيشون من دون ختطيط ومن دون هدف، ويقولون أن كل ما 

يأتي أو سيأتي فهو خري، ولكن الصحيح: عليهم أن خيّططوا ثم يعزموا السري على ما خّططوا له(.

ومن األهمية مبكان، أن يعرف اإلنسان مؤهالته وحدود قدراته، )رحم اهلل امرئ عرف قدر نفسه(، 
فمعرفة اإلنسان لنفسه جتعله قادرا على تديد أهدافه املهمة، ومتمكنا من وضع اخلطوات العملية 
الصحيحة  القواعد  توافر  دون  من  كبرية  وطموحات  آمــال عريضة  رسم  من  فائدة  فال  لتحقيقها، 
والسليمة لالنطالق حنو تلك األهداف، أي أنك إذا ترسم ما يفوق طاقاتك، فإنك سوف تعجز عن 
الوصول إليها. لذلك يقول مساحة املرجع الشريازي: على اإلنسان )أن يعرف اهلدف الذي خيّطط 

له(.

ولعلنا نعلم أن متّيز اإلنسان ووجوده اجليد يف احلياة، وجعله صاحب منجز يحُشار له بالبنان ال ميكن 
أن يتحقق من دون شروط، أهمها أن يتحلى بالقيم العظيمة، خاصة املنظومة األخالقية اليت تميه 
من  اإلنسان  تصون  اليت  هي  احلسنة،  فاألخالق  وأعماله،  وأفعاله  أفكاره  يف  والزلل  الشطط  من 
االحنراف، وتميه من ارتكاب احملرمات، ومتنعه من التجاوز على حقوق اآلخرين، بل على العكس 
من ذلك متاما، حيث جتعل من حياته ذات جدوى ومتّيز وفائدة له ولذويه يف حياته، وتصنع له تأرخيا 
من الصنيع املستحَسن، فتبقى ذكره يف احلياة حتى بعد مماته، هلذا وحُصفت األخالق بأنها نعمة إهلية 

كربى، ألنها متنح اإلنسان قدرة ال متناهية على النجاح والتميز يف حياته.
هلذا يقول مساحة املرجع الشريازي: )ينبغي لكّل مؤمن ومؤمنة، أن يلتزما بـ )حسن اخللق مع اجلميع(، 

وهذا األمر حباجة إىل عزم وتصميم، فاألخالق نعمة إهلية كربى(.
ولكي يكون الوجود اإلنساني يف هذه الدنيا ذا جدوى، البد أن تكون نفسية اإلنسان متوازنة سليمة، 

وال يصح أن يكون مصابا بعاهة نفسية قد تدفع به إىل االنتحار. 
الظاهرة  فهذه  اإلميــان،  هو  العقلي،  واملــرض  االنتحار  ظاهرة  من  للخالص  طريقة  أفضل  ولعل   

انتشرت بسبب اإلقدام على قتل اإلنسان لنفسه، وتكثر يف اجملتمعات األقل إميانا من غريها.

ان ضمان حرية الرأي املعارض يعد من أهم مقومات وركائز احلكم يف 
اإلسالم، ومن باب أوىل أن تراعي احلكومة اإلسالمية هذا املبدأ وتلتزم 
به، وترص أشد احلرص على السماح بالرأي اآلخر حتى لو كان يتعلق 
املنهجية لدى حكومته،  أو حيدد بعض األخطاء  بشخص احلاكم نفسه، 
يعلن صراحة وعلنا وحبضور  كان هناك من  )ع(  اإلمــام علي  ففي عهد 
الــرأي  يتقّبل  )ع(  اإلمــام  وكــان  للحكم،  معارضته  للدولة  األعلى  القائد 
املعارض بصدر رحب ويستجيب ويناقش، وال يكتم الصوت املضاد، وال 

يصادر حرية الرأي وال يزج قائله يف السجن أو يقصيه.
صادق  السيد  العظمى،  اهلل  آيــة  الكبري،  الديين  املرجع  مساحة  يقول 
احلسيين الشريازي )دام ظله(، يف الكتاب املوسوم )من عبق املرجعية(: 

)أسلوب اإلسالم. ال ضغط فيه وال إكراه(.
إننا هنا نتساءل، ما هو التوصيف الذي ينطبق على احلاكم الذي يحُنسب 
نفسه وحكومته وحكمه إىل اإلسالم وهو ال يطبق مبادئ ومنهج اإلسالم 
يف التعامل مع الرأي اآلخر وحرية الرأي؟؟، تحُرى هل احلاكم اإلسالمي 
الذي يتعامل مع الرأي مبنهج االعتقال واإلكراه والتحجيم، يستجيب إىل 

ما وضعه اإلسالم من شروط؟.
يقول مساحة املرجع الشريازي يف هذا اجملال: البد أن تكون )احلكومة 

اإلسالمية حكومة استشارية(.
اليت  احلرّيات  بأن  يؤمنوا  وأن  املسلمون  احلكام  يعرف  أن  ينبغي  هلذا 
يضمنها اإلسالم للبشر ال جند هلا ما يشابهها يف العامل أمجع، ال توجد 
مغاالة أو مبالغة يف القول حني نتتبع تأريخ اإلسالم، وحني نهضم مبادئه 
ومضامينه بصورة جادة وعميقة، سنعرف بأننا نقف بإزاء منهج حيمي 
احلكام  وأوهلــم  واحرتامها،  حبمايتها  اجلميع  ويأمر  ويكفلها  احلريات 
)احلــرّيــات  أن:  على  الــشــريازي  املــرجــع  يؤكد مساحة  لــذا  وحكوماتهم. 

املوجودة يف اإلسالم ال نظري هلا يف التاريخ(.
ومن األهمية مبكان أن يقّدر احلاكم اإلسالمي هذه احلرية، وأن يعطيها 
حقها من االهتمام وااللتزام فهي نعمة عظيمة أهداها اهلل إىل البشر، 
وما عليهم سوى استثمار بأفضل وجه، وطاملا أن احلرية ومحايتها من 
ضمن أهم واجبات احلاكم، لذا عليه أن حيميها وجيعلها يف متناول األمة، 
ال أن يفعل العكس ويكمم األفواه ظّنا منه أن هذا األسلوب حيمي سلطته، 
بل العكس هو الصحيح، فكلما اشتدت قبضة احلاكم على احلكم تضاعف 

فرص زواله وفقدانه لتلك السلطة.
ــة نعمة إهلــّيــة عظمى ينبغي  ــشــريازي: )احلــرّي يــقــول مســاحــة املــرجــع ال

اغتنامها على أحسن وجه(. 
هــذا،  بانتمائهم  متمسكون  اإلســالمــيــون  احلــكــام  بعض  يبقى  ذلــك  ومــع 
فيطلقون األقوال والوعود والشعارات اليت تقرتب وتاكي تعاليم اإلسالم 
وجتاري ما يوجبه على احلاكم، فيطلق الوعود للمجتمع بالرفاه واحلرية 

ومحاية احلقوق، لكن الواقع يعطينا غري ذلك متاما. 

حرية الرأي 
يف املنظور اإلسالمي
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أسالميات 

من  بــد  ال  التشريعات  إصــالح  عملية  ان 
ان تنطلق من رؤية ثاقبة، دقيقة، فاحصة 
فصائله  بشتى  للمجتمع  أواًل:  ومستوعبة 
ومكامن  حاجاته  ــوان  أل بكافة  ومكوناته، 
ضــعــفــه ومـــواطـــن قــوتــه وآالِمـــــــِه وآمــالــه 
ــًا: ملنظومة  ــي ــان وث وهــواجــســه،  وتــطــلــعــاتــه 
والدولة،  اجملتمع  تكم  اليت  التشريعات 
وتفاعالتها  تزامحاتها  حيث  ومــن  ككل، 
اجملتمع  قطاعات  جممل  على  وتأثرياتها 
وجماميعه وآحاد أفــراده، سواء تلك اليت 
سنتها  الـــيت  أم  الــشــعــب  جمــالــس  سنتها 
أو  الــعــشــائــر  الـــيت سنتها  أم  احلــكــومــات 
تلك  أو حتى الشركات، وســواء  األحــزاب 
اليت تندرج يف دائرة العرف الدستوري أم 

اليت ينطوي عليها الدستور العريف.
كما ان عملية اإلصالح ال ميكن ان تسري 
بها قاطرة املفسدين، وكيف ميكن للفاسد 
بتشريع  قــوتــه  مــصــادر  عــلــى  يــقــضــي  ان 
القوانني اإلصالحية، قال تعاىل: )ِإنَّ اهلّلَ 
اَل يحُْصِلححُ َعَمَل املحُْفِسِديَن(]5[ و)قحُْل كحُلٌّ َيْعَملحُ 
فالشرطان  ذلك:  وعلى  َشاِكَلِتِه(]6[،  َعَلى 
بعملية  القائمني  يف  األولــيــان  األساسيان 
ذوي  من  يكونوا  ان  التشريعي:  اإلصــالح 
اخلـــربة والــكــفــاءة والــعــلــم واملــعــرفــة ومــن 
انه  حيث  والــنــزاهــة.  بالصالح  املعروفني 
من  بد  ال  التشريعات،  إصــالح  عملية  يف 
تــديــد املــرجــعــيــات الــعــامــة الـــيت ترجع 

والعامة،  اخلاصة  التشريعات  كافة  إليها 
وذلـــك هــو املــدخــل للبحث األســـاس وهــو: 
التشريعي،  لإلصالح  العامة  املرجعيات 
عامة،  مرجعية  يكون  لكي  يصلح  ــذي  وال
فيما نعتقد، هو: أواًل: مرجعية املستقالت 
العقلية: واملقصود بها: كل ما يدرك العقل 
حكمه مبا هو هو، كما يدرك حسن العدل، 
مبا هو هو، وكما يدرك املالزمة بني وجوب 
املقدمة ووجوب ذيها يف حّد ذاتها. ثانيًا: 
مرجعية بناء العقالء مبا هم عقالء، وبناء 
حكم  عن  يكشف  عقالء  هم  مبا  العقالء 
العقل القطعي فهو حجة مسّلمة، ذلك ان 
بناء  العقل،  الطرق إىل كشف أحكام  من 
ثالثًا:  عــقــالء.  هــم  مبــا  وسريتهم  العقالء 
 – الفطرة  ــوجــدان،  وال الفطرة  مرجعية 
لغة – هي )اخِلْلَقة(، واملراد بها ما ارتكز 
خلقته،  مــنــذ  ــمــونــه  وكحُ اإلنـــســـان  ذات  يف 
بــوجــوده، وتشمل ما اصطلح  حبيث وجــد 
عليه يف املنطق )األوليات( و)الفطريات(، 
يف  الغريزة  تقابل  اإلنــســان  يف  والفطرة 
ــيِت  احلــيــوان قــال تــعــاىل: )ِفـــْطـــَرَة اهللَِّ الَّ
اهللَِّ( ْلِق  خِلَ َتْبِديَل  ال  َعَلْيَها  النَّاَس  َفَطَر 
]33[ والظاهر انها مستقلة عن العقل وإن 
كانت تعضد أحكامه وكان هو بدوره يسند 
القواعد  مرجعية  رابــعــًا:  أيضًا.  أحكامها 
األخالقية، وذلــك فيما كان من دائــرة ما 
ـــ)اآلراء احملمودة(  ب املنطق  يسمى يف علم 

ويف علم األخالق بـ)اخللقيات( ومن أمثلة 
سواء  التكرب،  وقبح  التواضع  حسن  ذلك: 
أم  التجمعات،  أم  األفـــراد،  مستوى  على 
األمم واحلضارات، حسن الشجاعة وقبح 
اجلنب، حسن النظافة وقبح القذارة، حسن 
احليوان،  إيــذاء  قبح  البخل،  وقبح  الكرم 
العفة  والطبيعة، حسن  البيئة  إفساد  قبح 
وقبح االستهتار واجملون واخلالعة )كشف 
والعطف  الشفقة  حــســن  ــاًل(،  مــث ــعــورة  ال
ومطلق  بل  واملـــرأة  والكبري  الصغري  على 

القاصي والداني. 
خـــامـــســـًا: مــرجــعــيــة ثــــوابــــت الــشــريــعــة 
يدينون  للذين  مرجعية  وهي  ونصوصها، 
مثل  بلد  ويف  بــهــا،  ويعتقدون  بالشريعة 
العراق، ذي أكثرية مسلمة تتضن أكثرية 
الشريعة  نصوص  فــان  إمــامــيــة،  مذهبية 
بني  التوفيق  مــذهــاًل يف  إبــداعــًا  ابــدعــت 
تكّفلت  إذ  واألقــلــيــات،  األكــثــريــة  حــقــوق 
بــوضــع تــشــكــيــلــة مــتــكــامــلــة مـــن الــقــوانــني 
العادلة اليت تضمن احملافظة على حقوق 
فيه  ال جتحف  الــذي  الوقت  يف  األقليات 
حبقوق األكثرية. سادسًا: مرجعية مقاصد 
من  وهــي  مقاصدها،  ومقاصد  الشريعة 
حسب  على  آخـــر،  أو  بنحو  املــرجــعــيــات، 
ان  العامة  علماء  يرى  إذ  اآلراء:  اختالف 
مــقــاصــد الــشــريــعــة مخــســة: وهـــي الــديــن 

والعقل والنفس والعرض واملال.

املرجعيات العامة 
لإلصالح التشريعي

لو كان الفقرُ رجال لقتلته
قول شهري لإلمام علي يرددهحُ اجلميع منذ أن نطق به عليه السالم، وباألخص الفقراء الذين ذاقوا 
مرارة الفقر وأذاه، فيما أطلق أبو ذر الغفاري قولته الشهرية يف شأن الفقر، عندما قال: “عجبت 
ملن ال جيد القوت يف بيته، أال خيرج على الناس شاهًرا سيفه”. وهذا يعطي أحقية لإلنسان يف 
الشروع مبكافحة الفقر، إذا غزاه يف عقر داره وهدد حياته وأفراد عائلته، بالثورة واالنتفاض بال 

أي تردد أو خشية.
يف العراق هناك مشكلة متفاقمة للفقر، رغم أنه من البلدان املنتجة للطاقة على حنو كبري، فقد 
أكد املتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، أن “نسبة الفقر بالعراق تبلغ أكثر من 30 باملئة، وهذه 
النسبة تشهد ارتفاعًا” وقال إلحدى وسائل اإلعالم، إن “نسبة الفقر بالعراق يف احلقيقة تشهد 
ارتفاعًا منذ ظهور داعش يف عام 2014، واألزمة االقتصادية اليت متر بها العراق”، وتابع أن “نسبة 
الفقر يف العراق قبل عام 2014 كانت ترتاوح ما بني 13 إىل 15 باملئة، ولكن بعد ظهور داعش 
وموجات النزوح واألزمة االقتصادية واالخنفاض الدائم يف أسعار النفط، ارتفعت نسبة الفقر إىل 

الضعف، وهي يف تزايد يومًا بعد يوم”.
فكل من هذه احلكومات ارتكبت أخطاًء ال تحُغتَفر يف جماالت عدة أدت إىل شيوع ظاهرة الفقر 
بني العراقيني، منها هدر املال العام أو االختالس والفساد املالي واإلداري واحلروب اجملانية خارج 

احلدود، وظهور موجات اإلرهاب الداعشي ومن سبقه، باإلضافة إىل إثارة الفنت الطائفية اليت 
أسهمت يف إيقاف عجلة تقدم الدولة واجملتمع، فضال عن فشل الطبقة السياسية يف إدارة البالد 
سياسة واقتصادا، ما أدى باحملصلة إىل ارتفاع نسب الفقر بني شرائح واسعة من الشعب العراقي.
على أن تكون هنالك مباشرة وجدية يف التطبيق، مع االبتعاد عن احللول الرتقيعية غري اجملدية، 
وعدم التحجج بوجود اإلرهاب، أو قلة املوارد، أو عدم توافر الظروف املوضوعية املناسبة، فال خيار 
أما الساسة العراقيني سوى تغيري املنهج السياسي واإلداري هلم، وتديد عوامل الفشل وانتشار 
املنهج،  هذا  على  اجلــاد  االعتماد  بغري  ذكرها،  اليت مت  السبل  وفق  باملعاجلات  والشروع  الفقر، 
وحماصرة عوامل وأسباب الفقر ومكافحتها جّديا، وإن تطّلب األمر سقفا زمنيا متطاوال، فاملهم أن 
تبدأ املؤسسات والدوائر املختصة التشريعية والتنفيذية بإطالق محالت متالحقة متشابكة للقضاء 

على الفقر.
يتم تصحيح  نتائج، كي  على أن يوضع سقف زمين مع وضع جلان رقابة ومتابعة ملا يستجد من 

ومعاجلة عوامل اإلخفاق إن حدثت.
 وبهذا املنهج وهذا األسلوب التشريعي التنفيذي املشرتك، ميكن أن يضع العراق خطواته الصحيحة 

على طريق القضاء املربم على الفقر بصورة كلّية.  

الديكتاتورية  او  العسكرية  الديكتاتورية  ظــل  يف  االستعباد  يعيش  مــن 
احلزبية، وجيد نفسه يف قفص مجيل وكبري، لن يتوجه كثريًا اىل ما يكتب 
على الالفتات من وعود احلرية والكرامة واالستقالل وغريها، وال اىل ما 
ينظر  إمنا  االعــالم احلديثة،  واملطبوعات، وال حتى وسائل  الكتب  تضمه 
اىل واقعه السيئ وعوامل نشوئه، فما يقرأه ويسمعه يرنو اىل األمد البعيد 
يف بناء املنظومة الثقافية للمجتمع، بينما حيتاج هو اىل معاجلات فورية 
الواقع  للثورة على  تساعده اىل صنع ثورة ذاتية من الداخل لتكن مقدمة 
اخلارجي السيئ ومن ثم تغيريه، فمن الذي يقوم بدور املساعدة هذه؟ وأي 

قوة هذه اليت ختلق ثورة داخل ثورة؟
انه مقطع قصري من حماضرة لسماحة االمام السيد حممد الشريازي – 
طاب ثراه- يستشهد فيها بقائد ثورة العشرين ضد االستعمار الربيطاني، 
الشيخ مريزا حممد تقي الشريازي – طاب ثراه- يف مناقشته صفة التكرب 
واستعباد اآلخــريــن، وهــذا هو الــذي صنع من املــريزا الــشــريازي، قائدًا، 
أقــوى دولة  يواجهون  ثــوارًا وجماهدين  االيــام-  تلك  يف   – العراقيني  ومن 
استعمارية يف العامل آنذاك، “الناس ال يقدرون املتكربين، والذين يطلبون 

من الناس ان خيدمونهم.
ولذا فان مساحة االمام الشريازي يف هذا املقطع الصوتي يدعو الشرحية 
املثقفة واملتصدية للساحة السياسية والثقافية ايضًا، بأن تذر من االنزالق 
يف مهاوي الِكرب والتعالي على اآلخرين، لسبب بسيط أن الناس – كما يقول 
اآلخرين،  استعباد  يريد  الذي  املتكرب  من  تنفر  والعقالء-  العلماء  ويؤكده 
“السبيل اىل  كتابه  استنادًا اىل عناوين خمتلفة، يف  يقوموا خبدمته  وأن 
إنهاض املسلمني” يقول: “من الواجب أن يلتزم االنسان الذي يريد تقيق 
وللغين،  وللجاهل،  وللعامل،  وللصغري،  للكبري،  التواضع  املتواضع،  اهلدف 
ال لغناه، وإمنا جلذبه اىل اهلدف، وللفقري، ولسائر الناس، ويف احلديث 
الشريف: “تواضعوا ملن تتعلمون منه وتواضعوا ملن تعلمونه”، وهذا مل جيلب 
التغيري  يريد  ملن  منارًا  اصبحوا  العكس متامًا؛  بل  واهلــوان،  الضعف  هلم 

احلقيقي واإلصالح يف اجملتمع.
نقل  إن مل   – العراق  الساسة يف  الكثري من  ما عجز عنه  وهــذا تديدًا 
االقتصاد  ميادين  وإدارتــه يف  البلد  لقيادة  األهلية  يدعون  مجيعهم- ممن 
والقضاء واخلدمات واالمن وسائر املرافق العامة، فقد بات التعالي والتكرب 
من أبرز مكونات جدار عدم الثقة القائم حاليًا بني الشعب العراقي وبني 

الشرحية السياسية احلاكمة.
االيام  منذ  وحقوقهم،  الناس  مشاعر  على  التجاوزات  سلسلة  بدأت  وقد 
من  بدءًا  نظام صدام،  أنقاض  على  الدميقراطية”  “الدولة  لظهور  االوىل 
بعد  املــريــب  بغيابهم  انتهاًء  وليس  الــشــوارع،  يف  املظللة  الــســيــارات  تهور 
االنتهاء من فرز أصوات الناخبني والوصول اىل كراسي الربملان والوزارات 

واملناصب احلكومية.

السبيل اىل قائد 
يصنع األحرار

عبد الرزاق عبد الحسني

آية اهلل السيد مرتضى الشريازيمسلم عباس 
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أسالميات 

ــقــرون  اذا عــجــزت االنــســانــيــة طــيــلــة ال
االنساني  الفكر  انبالج  ومنذ  املاضية، 
وحتى اليوم، عن اجياد السبيل الصحيح 
إلنــقــاذ االنــســان مــن اجلــهــل، وأن يكون 
عاملًا وعارفًا وحيكمًا، فان االسالم تكّفل 
الكرمية يف  اآليــات  باالمر خالل عديد 
القيمة  على  تؤكد  الــيت  الكريم  الــقــرآن 
العليا لإلنسان، فتدعوه للتفّكر والتدّبر، 
ومن  واملتقني،  املوقنني،  مــن  يكون  عّله 

أهل العقل واملعرفة.
وقد حدد علماؤنا مصادر املعرفة بثالث 
طرق: االول؛ الوحي، وهو الكتاب املنزل 
النور  وهو  العقل،  والثاني؛  السماء،  من 
اإلهلـــي الـــذي وهــب لــالنــســان ليكتشف 
بــه احلقائق يف احلــيــاة، ويــعــرف اخلري 
والثالث؛  الباطل،  من  واحلق  الشر،  من 
احلــــــــواس، وهـــــي الـــوســـيـــلـــة املـــبـــاشـــرة 
الكتشاف احلقائق على ارض الواقع، لذا 
رؤية  يف  واضحًا  االنساني  التوجه  نرى 
االمام الشريازي يف هذا املقطع الصوتي 
بلورة رؤية حمددة  وهو يسهم يف عملية 
عليها  يثين  أن  بعد  الدميقراطية  إزاء 
وتديثه  تطويره  بشرط  للحكم  كنمط 
باالساس  الراعية  السماوية  القيم  وفق 
ــاة،  ملــصــلــحــة االنـــســـان وخــــريه يف احلــي
فاالميان  والعلم،  العدل،  مقدمتها؛  ويف 
االنسان  امــام  يفتح  –تعاىل-  اهلل  بعدل 

مسارات فكرية للبحث عن مصاديق هذا 
يتوفر  ال  وهــذا  يتجسد؟  وفيمن  العدل، 
إال بالعلم واملعرفة، وإال نكرر مقولة ذلك 
الشخص الذي وقف امام الني االكرم، 
خماطبًا أن “ما عدلت يا حممد”! وهذا 

جيسد لنا حالة اجلهل وانعدام الوعي.
ولــــذا جنــد مســاحــة االمــــام الــشــريازي 
يؤشر على ثالثة تعديالت على النظرية 
يف  للتنفيذ  جاهزة  لتكون  الدميقراطية 
بـــالدنـــا االســـالمـــيـــة، وبــامجــعــهــا تصب 
تكوينه  وتــراعــي  االنــســان  مصلحة  يف 
إعــطــاء حق  االول:  الــتــعــديــل  وقـــدراتـــه، 
املــشــاركــة يف االنــتــخــابــات ملــن يبلغ سن 
الشرعي، وهو اخلامسة عشر  التكليف 
للبنات،  والــتــاســعــة  للبنني،  الــعــمــر  مــن 
نــفــســه مرتبطًا  الــــذي جيــد  ــســان  فــاالن
بعالقة من نوع العالقة بني العبد وربه، 
حيث الثواب والعقاب، واألمل والرجاء، 
بالضرورة  فانه  والرتهيب،  والرتغيب 
ان ينعكس هــذا الــلــون مــن الــعــالقــة يف 
يف  وايضًا  الناس،  مع  البينية  العالقات 
العالقة مع من حيكمه ويقوده يف طرق 

النهضة والتحرر والنمو والتقدم.
الثاني  للتعديل  بالنسبة  احلـــال  ـــذا  وك
الذي يشدد فيه مساحة االمام  والثالث 
قيم  اىل  االحـــتـــكـــام  ــى  عــل الــــشــــريازي 
اعــتــمــاد غريها  وان  الــســمــاء،  واحــكــام 

لــن يـــؤدي إال اىل فــســاد حــال االنــســان 
وتعرضه للكوارث واملآسي، ولعل املشكلة 
االكرب يف تطبيق النظرية الدميقراطية 
العراقي،  الواقع  وتديدًا  واقعنا،  على 
الصحيحة  واملوازين  املعايري  فقدان  هو 
الــيت ال خيتلف يف صحتها  احلــق  لقيم 
ــّدعــي انـــه عــلــى حــق،  أحـــد، فــاجلــمــيــع ي
حــتــى حــاكــم ديــكــتــاتــوري ودمـــــوي مثل 
صدام، وأي حاكم آخر يرجو املشروعية 
ياتي  هــنــا؛  مــن  واالســتــمــراريــة حلكمه، 
االســــالم لــيــحــدد املــعــايــري مبــا ينسجم 
ولذا  لالنسان،  احلقيقية  احلاجات  مع 
تورط  الشريازي من مغبة  االمــام  حيذر 
نواب الربملانات يف البالد االسالمية يف 
مسألة التشريع للحيلولة دون االصطدام 
بني القوانني الوضعية والقوانني اإلهلية، 
إمنا مهمة نواب جملس النواب املنتخبني 
هو تنفيذ القوانني والشريعة اإلهلية اليت 
أمّلت بكل تفاصيل احلياة، من زواج وعمل 
ــة وحــقــوق  ــاء وحــقــوق فــردي ــن وجتــــارة وب
يأتي  فانه  تقنني،  مثــة  كــان  وإن  عــامــة، 
مكماًل ألصل القانون االسالمي، ومثالنا 
يف ذلــك؛ قــانــون املـــرور، الــذي مــا يــزال 
غائبًا عن اهتمام نواب الربملان العراقي، 
وال  “ال ضرر  لقوانني  مكّمل  قانون  فهو 
ضــرار”، و وضع احلــدود االخالقية بني 

احلرية الفردية وحقوق اآلخرين. 

جهاد النفس ورفع املستحيل
التسّيب مفردة تقرتب يف معناها من االنفالت، أو التمّلص من االلتزام وعدم االنصياع ملا تفرضه 
للمجاالت  بالنسبة  احلال  وكذا  باالنضباط،  شديدا  التزاما  تستدعي  العمل  وقيم  بأنواعها،  القيم 
واملدارات األخرى، ويعّرف العلماء االنضباط بأنه جمموعة من القواعد السلوكية للحفاظ على النظام 
والتبعية بني أعضاء جمموعة معينة، واالنضباط هو تنسيق االجتاهات لتطوير املهارات بشكل أسرع، 

أو إتباع نظام أخالقي أو سلوكي معني.
ويعد االنضباط هو السمة األوىل اليت تقوم عليها حياة االنسان العملية، فبدون هذا االنضباط ال 
ميكن للمرء ان حيقق أي جناح يذكر يف حياته، واالنضباط هو ضبط النفس او السيطرة كما جاء يف 
األثر اجلهاد األكرب هو جهاد النفس، وقمع الذات ميثل اخلطوة األوىل واالخرية لتحقيق النجاح يف 
احلياة، ألن الرتاجع والتهاون والتسويف من مسات االنسان االساسية، فرتك النفس على هواها عمل 

مريح ومربح على املدى القصري.
وهناك نوع من التقارب بني االنضباط والنظام، فاألخري يقود إىل األول وكالهما يسند اآلخر لتحصيل 
خمرجات باهرة، فالنظام يف مغزاه العام يشري إىل تعليمات االنضباط املعطاة إىل املنضبط، ويعين 
أن تكلف شخصا ليسري على سلوك معني من النظام أو األوامر عادة، لذا فإن عبارة االنضباط تمل 
داللة سلبية وذلك ألن تطبيق النظام يضمن أن التعليمات تحُنفذ وغالبا ما تنظم من خالل العقوبة، بيد 

أن النظام وحده قد يكون قاصرا على إنضاج املخرجات املأمولة. وقد ثبت عمليا أن االنضباط يحُسهم 
يف مضاعفة قدرات اإلنسان، ومتكينه من اجلودة واإلتقان مع ضمان السرعة والدقة يف االجناز، 
ونظرا لضعف هذه القيمة أو امليزة بني العراقيني بوجه خاص، فإننا حنتاج إىل ترويج االنضباط 
كعنصر أساس يف متتني البنية االجتماعية وارتكازها على حزمة قيم تنّظم عمل الفرد واجلماعة، 

وجتعل منهم ذوي أصحاب قدرات هائلة، ال يكرهون االنضباط وال يتهربون من التزاماتهم.
مساحة اإلمام الراحل حممد احلسيين الشريازي يقول: )إذا كان االنضباط رائد اإلنسان القدير يف 

كل شأنه، ازداد قدرة على قدرة.
وهو عبارة عن وضع العمل املناسب يف املكان املناسب ويف الزمان املناسب، وكذلك بالنسبة إىل وضع 

األفراد يف أماكنهم.
 فالشجرة قد تعطي ألف برتقالة إذا كانت يف مكان مناسب، بينما ال تعطى حتى مائة يف املكان غري 

املناسب/ املصدر كتاب شروط تقدم اجلماعات(.
ولعل الفرد العراقي يعاني من نقض بنّي، ميكن توصيفه بالعوز الذاتي للضبط، أو لالنضباط، فما 
بني الشخصية العراقية وهذه السمة نوع من الكراهية والتهرب من أي نوع من االلتزام وإن كان وجوده 

شرطا حامسا من شروط التقدم. 

ليمأل األرَض قسطًا  املهدي )عج(  ارتبطت فكرة ظهور اإلمام  حتى وإن 
متجردة  وبقراءة  فإنها  معينة؛  بعقيدة  وجــورا  ظلمًا  ِلئت  محُ بعدما  وعــداًل 
وفاحصة متثل أماًل حضاريًا يرتقي باإلنسان وقيمته بوصفه خليفة اهلل 
يف األرض. وميكن لنا تبيان شكل من أشكال املهدوية احلضارية من خالل 
تركيز املعنيني باملهدوية على قضية االعداد والتهيئة حلضوره وما يستلزم 
غاية  أجــل تقيق  من  الفرد  بها  يقوم  وممــارســات  أخالقيات  من  ذلــك 
خالص البشرية من صور الظلم ومتظهرات االضطهاد القامع لإلنسان. 
وواهم كل من يعتقد أن أصل الفكرة خاضع ملحَُسلَّمة عقائدية فحسب؛ ألنه 
الذي  الفكرة وأبعادها، األمر  التأمل يف  يف هذا االعتقاد يعطل فاعلية 
ل عند التفكري يف املرتكزات الفكرية ألصل الفكرة  َل أو تعطَّ يعين أنه َعطَّ
املهدوية. يف كتابه )ملاذا الغيبة(، يستعرض آية اهلل الفقيه الشهيد حممد 
رضا الشريازي )قدس سره(، منطلقات احلاجة للمنقذ واإلميان حبتمية 
وجوده وتأكيد دوره العظيم؛ إليصال قارئه خلالصة مهمة جدًا تتلخص 
بعدم الفصل بني السياق العقائدي واإلمياني لفكرة الغيبة وبني اهلاجس 
اإلنساني والطموح بوجود منقذ البشرية، كما يقدم إجابات مرتكزة على 
منطق علمي ومعريف على التساؤالت الكثرية عن أسباب هذه الغيبة اليت 
يراها الفقيه السيد الشريازي إختبارًا إهليًا حقيقيًا لإلنسان بهدف بنائه 
الغائب  اإلمــام  لظهور  وسلوكيًا  ذهنيًا  وتضريه  النفسي،  املستوى  على 
عليه السالم. قدم الفقيه حممد رضا الشريازي )قدس سره( لقارئه لغة 
تزاوج بني السهل املمتنع البعيد عن كل ما يرهق القارئ وبني عمق معريف 
وعلمي يتكامل مع سهله املمتنع؛ ليضمن للقارئ عدم الدوار يف دوامات 
الغموض النتائج ملموسة هلا، وميكن أن نلمس هذا عرب تقسيمه كتابه 
لعناوين تناوهلا بعمق ومعاصرة نادرتني. وبدراية العرفني، يؤشر الفقيه 
الغريبة يف بعض املفاهيم املرتبطة بقضية  الشريازي إىل حالة اخللط 
قد  اليت  واحلضور  والغيبة  واالختفاء  والتجلي  والظهور  كالبطون  الغيبة 
تثري يف األذهــان بعض اإلشكاليات ومنها ســؤال: هل ان اهلل تعاىل قبل 
الــشــريازي عن هذا  السيد حممد رضــا  أم شهود؟ جييب  اآلخــرة غيب 
فهو سبحانه  واحــد  آن  وشهود يف  غيب  تعاىل  اهلل  “إنَّ  بقوله:  التساؤل 
غيب من جانب وميتحن العباد بهذا الغيب، وهو حقًا امتحان مهم ، ومن 
بقدرته  متجل  تعاىل  اهلل  التـــراك(؛ ألنَّ  )عميت عني  آخــر شهود  جانب 
يف كل ورقة شجرة “1. وبني قيمة االنتظار واالعــداد لظهور اإلمــام من 
جهة، والتأمل يف فكرة الغيبة من جهة أخرى؛ نصل إىل حقيقة االرتباط 
متثل  الوقت  وبنفس  عقائديًا  سياقًا  بوصفها  املهدوية  الفكرة  وجتانس 
والسمو  االرتقاء  يف  البشرية  وطموحات  آمــال  لتحقيق  أساسية  أيقونة 
إىل القيم األخالقية العليا، حيث ترسم أماًل لطمأنينة البشرية بعد كل 

ماالقته من ويالت ودمار. 

املهدوية
 الحضارية

محمد علي جواد تقي

هل يمكن ان تنجح الديمقراطية 
يف ظل التشريع اإلسالمي؟
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منظمات 

لــــوالدة أمــري  الــســنــويــة  بــالــذكــرى  تيمنا 
املؤمنني االمام علي بن أبي طالب عليه 
الــســالم اقـــام مــركــز االمـــام الــشــريازي 
للدراسات والبحوث حلقة نقاشية، تت 
اىل  القسوة  من  والــقــوة  )الــدولــة  عنوان 
الرمحة.. قراءة يف عهد اإلمام علي عليه 
الــســالم اىل مــالــك االشـــرت(، وذلـــك يف 
متام الساعة الرابعة عصر يوم االربعاء 
املــوافــق2018/3/28 على قاعة مجعية 
املــــؤدة واالزدهــــــار الــنــســويــة يف كــربــالء 

املقدسة.
حيدر  االســتــاذ  النقاشية  احللقة  ادار 
الشريازي  االمــام  مركز  مدير  اجلــراح 
لـــلـــدراســـات والـــبـــحـــوث، بـــادئـــا حــديــثــة 
املوضوعي  املــعــادل  فيها:  قــال  مبقدمة 
للقوة هي الرمحة. وهي ليست افرتاضا 
ميكن له ان يتحقق او ال يتحقق. بل هي 
إمكانية قد تققت يف أكثر من مفرتق 
كان  وتستمر.  تعود  ان  هلا  وميكن  طرق 
منطلق  للرمحة من  نّظر  )ع( حني  على 
القوة قد امتلك أسبابها وادواتها وجعلها 
يــكــون اإلمـــكـــان. فهو  ممكنة كــأشــد مــا 
احلــاكــم األوحــــد لــلــدولــة وهـــو صاحب 
كان  لكنه  تضاهى  مل  الــيت  الــكــاريــزمــا 
يستشعر الرمحة ويفيض قلبه بها حاكما 
للناس وحاكما على نفسه وحمكوما لرب 

العاملني.

املداخالت: هل ميكن قراءة العهد قراءة 
بشرية؟، باسم الزيدي الباحث يف مركز 
والبحوث،  للدراسات  الشريازي  االمــام 
“يرى بأن العهد فيه من الكنوز ما يعجز 
عنه اللسان بالوصف، فهل ميكن قراءة 
العهد قراءة بشرية وتطبيقها يف الوقت 
ام هي جمــرد جتربة تارخيية  الــراهــن، 
ميكن تناوهلا من جانب تارخيي، بالتالي 
اذا قلنا فعال ميكن تطبيقها فكيف نرتجم 
عملية، خصوصا  ادارة  إىل  النص  هذا 
وأن هناك جمموعة من الدول االسالمية 
وباملقابل هناك تسعة نظريات للحكم يف 

االسالم”.
ـــد احلــــســــني الــــبــــاحــــث يف  حــــامــــد عـــب
ـــفـــرات لــلــتــنــمــيــة والــــدراســــات  مــركــز ال

االسرتاتيجية.
 “يتساءل هل اقامة الدولة هو هدف أم 
وسيلة يف ضوء هذا العهد، وملاذا اغلب 
الدولة  اقامة  هدفه  االسالمي  اجملتمع 
االســالمــيــة حــصــرًا، وكــيــف تــقــام دولــة 
اســالمــيــة يف ظــل غــيــاب مــن هــو كأمري 

املؤمنني؟.
حممد الصايف الباحث يف مركز االمام 
“يعتقد  والبحوث،  للدراسات  الشريازي 
انــه خـــــالل)1400( عــام مل متــر جتربة 
ـــــام عــلــي عــلــيــه الـــســـالم،  كــتــجــربــة االم
خــصــوصــا وأن تــلــك الـــفـــرتة كــانــت من 

ملــاذا  ولــكــن  امنيا،  املضطربة  الــفــرتات 
مل يــتــأثــر املــســلــمــون عــلــى مـــدى الــفــرتة 
ــهــج؟، وهــنــا ميكن  ــن ــهــذا ال املــنــصــرمــة ب
استنتاج حقيقة كون شخصية االمام علي 
ولن  فريدة  شخصية  هي  السالم  عليه 
تتكرر، وهنا نستشف قضية اخرى كون 
بشخصية  مباشرا  تأثرا  تتأثر  الرعية 
احلــاكــم، وهــذا مــا ملسناه بشكل واضــح 
وملموس ايام الرسول الكريم )ص(وايام 

خالفة االمام علي عليه السالم”.

الــشــيــخ مــرتــضــى مــعــاش رئــيــس جملس 
واإلعــالم،  للثقافة  النبأ  مؤسسة  إدارة 
افكارها،  حمنة  تعيش  االمــم  أن  “يــرى 
فاألفكار اليت ترتسخ يف البنية الثقافية 
لالمم ميكن أن جتعلها سعيدة وميكن أن 

جتعلها شقية.
فبعض االمم قد تمل فكرة العنصرية، 
النزاعات  الفكرة تساهم يف خلق  وهذه 
تؤمن  االمــم  بعض  ايضا  والــصــراعــات، 
اهلند  ففي  والفقري  الغين  بني  بالفرق 
تسمى  طبقة  هــنــاك  املــثــال  سبيل  على 

)طبقة املنبوذين(.
بالعراق مثال اجملتمع يؤمن بفكرة العمل 
يف القطاع العام، بالتالي حنن متورطني 
االميــان  هــذا  نتيجة  كبرية  مالية  بأزمة 

وهذا االعتقاد”.

الدولة والقوة من القسوة اىل الرحمة
يف عهد اإلمام علي عليه السالم اىل مالك االشرت

أثر رضا املواطن على شرعية السلطة
ضمن سياق نشاطاته الشهرية افرد مركز ادم للدفاع عن احلقوق واحلريات حلقة نقاشية خاصة 
تناول من خالهلا موضوعا تت عنوان )أثر رضا املواطن على شرعية السلطة( على قاعة مجعية 
املودة واالزدهار يف كربالء املقدسة، هذا وقد شارك فيها عدد من الشخصيات األكادميية والقانونية 
واألكادمييني  الباحثني  مــن  عــدد  حبضور  اإلعالمية  الشخصيات  وبعض  البحثية  املــركــز  ومـــدراء 

واإلعالميني.
   وقد بني مدير اجللسة الدكتور عالء إبراهيم احلسيين التدريسي يف كلية القانون جبامعة كربالء، 
أمر  أن  واملنطقية، ال شك  والدينية  القانونية  جــذوره  له  املوضوع  “إن هذا  آدم:  والباحث يف مركز 
اجملتمع ال يستقيم إال بوجود السلطة،  وركن من أركان الدولة هي السلطة، وهذا الركن تهد الدولة 

بدونه وجود الشعب ووجود اإلقليم ليس كافيا فالبد من وجود السلطة”.
الدكتور خالد عليوي العرداوي، مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية “يضع اعرتاضه 
على جمموعة أشياء منها االستعاضة عن كلمة )اثر( وجعلها )تأثري(، أيضا موضوعة من ميتلك حق 
االنتخاب هو من ميتلك حق إعطاء الشرعية، وهذه إشكالية يف العلوم السياسية، وهناك من يقول بأن 
الطفل الصغري له حق أن يكون له صوت أي)قاعدة وزن األصوات(، وبالتالي حتى السيد الشريازي 
تكلم عن هذه القاعدة وهي موجودة عند فالسفة السياسة وموجودة عند الفقه الشرعي، فكان يقول 

مساحته “ال ميكن حرمان هؤالء من التصويت يف القضايا اليت حيق هلم التعبري عنها، بالتالي مينح 
وزن أصواتهم لولي أمرهم كي يعرب عنه”.

الدكتور إيهاب علي، باحث يف مؤسسة النبأ وأكادميي “يستفسر يف حالة الشعب مل حيقق الرضا فمن 
خالل االنتخابات يستطيع التغيري وهنا ال توجد مشكلة، بالتالي البد أن نوضح هنا مسالة الرضا عن 
أداء السلطة والرضا عن شرعية السلطة، فالسؤال هنا متى تكون السلطة غري شرعية، الشيء اآلخر 

أن مفهوم الرضا هو مفهوم نسي وهل له معايري وحدود وهل له اطر حمددة”.
مساحة الشيخ مرتضى معاش، رئيس جملس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم “ يتصور أن نزع 
)السيادة الشعب(  )السيادة لألمة( تبقى الشرعية مستمرة، وإذا كانت  إذا كانت  الشرعية ال يكون 

اجلواب نعم نستطيع نزع الشرعية.
 خصوصا وأن يف مبدأ نظرية )السيادة لألمة( ومبجرد أن يصبح نائب هو يعترب ممثل لألمة وال ميثل 
الشعب، وهو ال يستطيع أن يعمل معه أي شيء حتى تأتي االنتخابات القادمة، النقطة األخرى البد 

أن نعرف ما هو مفهوم الشرعية.
فعلى سبيل املثال يف الفقه الشرعي وأيضا يف الفكر السياسي مطروح، فالبد أن ننظر إىل قضية 

العقد االجتماعي أو السياسي القائم بني احلاكم واحملكوم”.

وزارة  وبالتعاون مع  والدراسات االسرتاتيجية  للتنمية  الفرات  نظم مركز 
احلوارية  ندوته  املقدسة  كربالء  يف  العشائر  شــؤون  -مديرية  الداخلية 
التجربة  الــعــراقــيــة يف محــايــة  الــعــشــائــر  )دور  عــنــوان  الــشــهــريــة تــت 
 28 املوافق  االربعاء  يوم  امنوذجا(  االنتخابات  العراق...  يف  الدميقراطية 
كربالء  املتحدة يف حمافظة  األمــم  الندوة ممثل  2018. حضر  /شباط/ 
الصحفيني  من  وعــدد  واالكــادميــيــة  العشائرية  الشخصيات  من  والعديد 

واالعالميني.
ترأس الندوة احلوارية الدكتور خالد عليوي العرداوي مدير املركز، وأكد 
شأن  يف  جتتمع  اليوم  العراقي  اجملتمع  اقطاب  “أن  على:  افتتاحيتها  يف 
دور  لنناقش  االجتماعي،  والتعايش  االهلي  السلم  وميــس  مجيعا  ميسنا 
االنتخابات  واخــذ  العراق  يف  الدميقراطية  التجربة  محاية  يف  العشرية 
املدني ممثلة يف  اجملتمع  منظمات  بني  التعاون  من خالل  وذلك  كنموذج، 
العشائر  للتنمية والدراسات االسرتاتيجية ومديرية شؤون  الفرات  مركز 

يف كربالء املقدسة”.
ال ياسني، شيخ قبيلة ال جباس “يستذكر  الشيخ عادل مكي  املداخالت: 
مظلومية الشعب العراقي ابان النظام السابق حينما كان ميسك السلطة 
بقبضة من حديد، ولكن عند تغيري النظام استبشر العراقيون خرياحُ، وذلك 
من خالل اذكاء حالة الدميقراطية يف العراق، علما انها كانت متاحة يف 
الواقع االجتماعي العراقي السيما من خالل النزعة العشائرية، وهي مبنية 
على احلب واالحرتام والتقدير ما بني افراد العشرية الواحدة والعشائر 
االخرى، وبالتالي عندما مت تشكيل جلنة لكتابة الدستور مل تشرتك العشائر 
العراقية يف كتابة الدستور”. اضاف ال ياسني “ولكن ومع االسف الشديد 
ميتلك  العراقي  الشعب  كون  والسبب  التهديم،  جاء  واالعماء  البناء  بدل 
عاطفة جياشة، االمر الذي مت استغالله من قبل القوى السياسية العراقية، 
لذا علينا أن نتحمل املسؤولية خصوصا وحنن مقبلني على االنتخابات. لقد 
أصبح التغيري حالة ضرورية من اجل انقاذ الواقع العراقي، فضال عن ذلك 
البد من تغيري الدستور ألنه هو من أضر باملشهد السياسي وهو القاعدة 

االساسية اليت ينطلق منها النظام العام للدولة”.
- الشيخ عزيز جفات الطريف “يرى أن محاية التجربة الدميقراطية تعتمد 
على ثالثة حماور، احملور االول املشاركة الفاعلة باالنتخابات، احملور الثاني 
هو اختيار االفضل بغض النظر عن النسب، احملور الثالث توثيق اخلروقات 
اىل  رفعها  وحماولة  الدميقراطية  العملية  على  اليت تصل  والتجاوزات 

اجلهات املختصة بتلك اخلروقات”. 
 الشيخ حسني شالش الشمري “جيد أن دور العشائر العراقية ال يقل عن 
دور املرجعية، بالتالي هذا التعاون املثمر والبناء م بني العشائر واملرجعية 
الدينية العليا، سوف يؤدي إىل تشكيل جمموعة وخنبة طيبة تستطيع أن 
تقود اجملتمع إىل بر االمان. واوصانا اهلل سبحانه وتعاىل بالتغيري وهذا 

هو املطلوب يف املرحلة احلالية”. 

دور العشائر يف االنتخابات 
وحماية الديمقراطية يف العراق
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ملتقى النبأ  األسبوعي

طاملا شكل النظام العاملي، ومسارات توله 
من منوذج آلخر إنعطافه مهمة يف تأريخ 
تأقلمه مع احلركات املناهضة واملعارضة، 
السيما تلك اليت تعنى مبظلومية اإلنسان 
تلك  استيعاب  اإلنسان، وألجل  أو حبقوق 
القضية وفهم آليات تطورها، عقد مركز 
ملتقاه  السرتاتيجية  للدراسات  املستقبل 
الفكري تت عنوان )صعود الدكتاتوريات 
املعارضة وسط  وأفــول  العاملي  النظام  يف 
وذلــك  اإلنــســان(  حــقــوق  إنتهاكات  تــزايــد 
مبشاركة العديد من الشخصيات احلقوقية 
النبأ  ملتقى  واإلعــالمــيــة يف  واألكــادميــيــة 
الـــذي يحُعقد صــبــاح كــّل سبٍت  األســبــوعــي 
واإلعــــالم.  للثقافة  الــنــبــأ  مــؤســســة  مبــقــّر 
املستقبل  مركز  يف  الباحث  امللتقى  وأدار 
قحطان  الدكتور  السرتاتيجية  للدراسات 
احلسيين، حيث أورد “إن الدكتاتورية هي 
شكل من أشكال احلكم املطلق حيث تكون 
سلطات احلكم حمصورة يف شخص واحد 
كامللكية أو جمموعة معينة كحزب سياسي 
من  ولإلستزادة  عسكرية.   ديكتاتورية  أو 
قبل  من  املوضوع  وإلغناء  العلمية  األفكار 
للسادة  الــفــرصــة  مننح  الباحثني  األخـــوة 
احلضور ليساهموا مبا جيول يف خاطرهم 
مــن آراء وذلـــك بــاإلجــابــة عــن الــســؤالــني 
اآلتيني: السؤال األول/ كيف سيكون وضع 
املعارضة وحقوق اإلنسان يف ظل مثل هذه 

احلكومات؟
- حيدر االجودي باحث يف مركز املستقبل 
أنظمة  “إن  يرى  السرتاتيجية،  للدراسات 
تعاملها  طــريــقــة  يف  ختــتــلــف  اإلســتــبــداد 
ملؤسسات  إدارتـــهـــا  يف  دمــويــتــهــا  وطبيعة 
واإلضطهاد  العنف  يـــزداد  حيث  الــدولــة، 
عالقتها  بطبيعة  املعارضة  حركات  على 
واإلجتماعي،  والسياسي  األمــين  بامللف 
لـــذا فــمــن الـــضـــروري أن تــكــون حــركــات 
املعارضة خارج نطاق الدولة الدكتاتورية، 
لتتمكن  الدولة  هذه  اطار  تكون خارج  أي 
غري  بصورة  مع مجاهريها  التواصل  من 

مباشرة وحبرية أكثر إتساعا”.
النبأ  شبكة  ترير  مدير  عبيد  كمال   -
أدت  اليت  األسباب  “إن  يرى  املعلوماتية، 
إىل صــعــود الــدكــتــاتــوريــة احلــديــثــة، هي 
عقلية املستبدون اجلدد الذين يستخدمون 
تقتصر  ال  وهــي  أيــضــا،  أســالــيــب حديثة 
ــه،  ــتــشــوي ــعــنــف فـــقـــط، وإمنـــــا )ال ــى ال عــل
يستخدمون  وأيضا  الدعاية(،  التسقيط، 
القوة الناعمة من أجل التعتيم اإلعالمي، 
املشكلة األخرى عقلية اجملتمع تذهب حنو 

احلاكم القوي.
العام  املــشــرف  معاش  مرتضى  الشيخ   -
واإلعــــالم،  للثقافة  الــنــبــأ  مــؤســســة  عــلــى 
ــنــاس حنو  “ جنــد هــنــاك رد فــعــل عــنــد ال
الــــدميــــقــــراطــــيــــة، الــــــيت أعــــطــــت احلـــق 

وتسببت  ودكتاتوريني  فاسدين  ألشخاص 
بــصــعــود أحــــزاب فــاســدة، فـــأي شـــاب يف 
ــعــراق يــرفــض املــشــاركــة بــاإلنــتــخــابــات،  ال
بشخصيات  تأتي  بــرأيــه  االنتخابات  ألن 
فاسدة، وهذه الشخصيات وتلك األحزاب 
أصبح هلا رصيدا كبريا جدا من األموال 
والــقــوة الــفــائــضــة، وبــالــتــالــي أي شخص 
يتحدث يسجن ويطارد وحياكم عن طريق 
الدميقراطية،  طــريــق  وعــن  اإلنــتــخــابــات 
من  القوة  للدكتاتوريات  أعطى  وهذا مما 
اإلنسان  حقوق  إنتهاكات  من  املزيد  أجل 

واملزيد من القمع”.
السؤال الثاني/ ما هو دور العامل املتحضر 
ومنظمات حقوق اإلنسان يف الوقوف بوجه 
هذه احلكومات؟، عدنان الصاحلي يصف 
“أنها مل يعد هلا  املدني  منظمات اجملتمع 
الدكتاتوري،  النظام  جمابهة  على  القدرة 
سياسات  فساد  نتاج  هي  فالدكتاتوريات 
متفرعة لسنوات طويلة وهي مرتكزة على 
فهي  واحتياجاتها،  الدولة  بعض  جماعة 
الشعوب وبني إجياد دول  إنهاك هذه  بني 
حليفة هلا أو تتاج إليها، إذا هناك خطر 
يتعاظم يقابله ضعف يف املواجهة وضعف 
لــذا حنــن حنتاج  يف منــو هــذه املنظمات، 
بديلة  مبنظمات  جــدي  تفكري  إىل  الــيــوم 
أو جمتمع دولي حقيقي، ناتج عن مأساة 

الدكتاتورية ليواجه هذه الدكتاتوريات”. 

 

مخاطر حرية التعبري السربانية وضماناتها
السربانية:  التعبري  )حرية  عنوان  الفكري تت  ملتقاه  واحلريات  احلقوق  عن  للدفاع  آدم  مركز  نظم 
اإلداري يف  القانون  وأستاذ  التدريسي  الدكتور عالء احلسيين  اجللسة  وافتتح  والضمانات(،  املخاطر 
جامعة كربالء- كلية القانون والباحث يف مركز آدم، حيث قال:  “بداية البد أن نتطرق إىل جمموعة 
احملاور واالصطالحات اليت وردت يف العنوان، ومن مثة نأتي إىل املقومات واألسس اليت تقوم عليها 
هذه احلرية، واملخاطر اليت ممكن أن تنتج عنها، وما هي الضمانات اليت نبحث عنها، سيما وإن حرية 
)التعبري /الرأي/ التفكري/ الضمري(، هذه املصطلحات اليت بعضها مرتادف وبعضها متقارب، تدل 

على أن هناك هامش من احلرية يرتك لكل إنسان مبا هو إنسان.
ولبحث هذا املوضوع أكثر مت طرح األسئلة التالية: السؤال األول: “الطبقة السياسية يف العراق تستثمر 
الفضاء االلكرتوني للرتويج عن أطروحاتها ومتبنياتها وتصفية خصومها”، هل تتفق مع هذا الرأي أم ال؟

الدكتور قحطان احلسيين، الباحث يف مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية “جيد أن موضوع حرية 
التعبري السرباني هي من احلقوق املهمة، وبالتالي أن اإلنسان حباجة ماسة إىل حرية التعبري عن الرأي، 

وأيضا هو مطالب بتحديد موقفه عن ما يدور حوله من أحداث يف حميطه الداخلي أو اخلارجي.
الشيخ مرتضى معاش املشرف العام على مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم “يتصور بأننا ال يوجد لدينا 
حرية تعبري، عن طريق شبكات التواصل أو عن طريق الفضاء السرباني، واألمر هنا ال يتعدى فكرة 

التنفيس عن االنفعاالت الذاتية، ما يوجد اآلن هو حرية اإلشاعة والتسقيط، وحتى الشركات الكربى 
مثل فيسبوك وتويرت وغوغل، هذه الشركات ال تؤمن حبرية التعبري بل تؤمن باملال، لذلك هي ال تعطي 

اجملال للمدونني أن يكتبون احلقيقة، هي تعطي اجملال ملن ميلك القدرة واملال”.
الرأي عموما وااللكرتونية خصوصا ففي حال  ينظم حرية  العراق قانون  الثاني: ال يوجد يف  السؤال 
تشريع مثل هذا القانون فما هي الضمانات الواجب التأكيد عليها لضمان عدم املساس جبوهر هذه 

احلرية؟
 الدكتور حسني امحد السرحان “يعتقد بأننا حنتاج إىل ضمان حرية الوصول للمعلومة وأيضا ضمان 
حرية التعبري، وذلك الن النظام السياسي الدميقراطي يبنى على أساس الرقابة السياسية والشعبية، 
وبالتالي وبدون توفر األرضية واإلطار التشريعي املناسب ال ميكن للرقابة الشعبية أن تتخذ مساراتها 

وتعمل بالسياقات الصحيحة، عندها تكون معرضة لتحديد الدور وللمالحقة القانونية”.
امحد جويد “يرى أن العراق يشهد خماض جتربه جديدة وهي التجربة الدميقراطية، اليت ليس هلا 
قواعد أو أسس متينة، والتالي ال ميكن إرساء مثل هذه التجربة يف جمتمع تكون فيه احلريات مقيدة 
واألفواه مكممة، لكننا نقول للمشرع العراقي البد أن جيعل من قضية حرية التعبري عن الرأي حرية 

مطلقة. 

عقد مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية ملتقاه الشهري، تت 
عنوان )انتشار املخدرات يف العراق: املخاطر واحللول(، وذلك يف ملتقى النبأ 
الشخصيات  وبعض  البحثية،  املراكز  مــدراء  من  عدد  ومبشاركة  االسبوعي 
احلقوقية واألكادميية واإلعالمية والصحفية، والذي يعقد كل سبت يف مقر 

مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم.
ــدراســات الــدولــيــة يف  أكــد الــدكــتــور حسني امحــد الــســرحــان رئيس قسم ال
الفرات  مركز  يف  والباحث  كربالء  اإلسرتاتيجية/جامعة  الدراسات  مركز 
الفعاليات  من  الكثري  أن  “على  ورقته  يف  االسرتاتيجية  والدراسات  للتنمية 
الثقافية والدينية والسياسية، ال متتلك اجلرأة القوية يف تناول موضوع ات 
يف غاية اخلطورة ومنها املخدرات ألسباب اجتماعية وثقافية وغريها، علما 
أن املخدرات هي من املواد املضرة بصحة االنسان واحملرمة واليت جيرمها 
القانون العراقي. وهي ظاهرة شهدت تطورا كبريا يف العراق السيما ما بعد 
)2003(”. وألجل إثراء املوضوع مبزيد من األفكار طرح الدكتور حسني امحد 
السرحان على احلاضرين سؤالني أساسيني:  السؤال االول: ما هي االسباب 
الكامنة اليت متنع الفعاليات السياسية والثقافية واالجتماعية والدينية طرح 
هذا املوضوع على الرأي العام؟- الشيخ مرتضى معاش املشرف العام على 
النبأ للثقافة واإلعــالم “يرى أن قضية املخدرات هي قضية عاملية  مؤسسة 
كربى، وهي من اكرب التجارات يف العامل اليوم، ومتثل احدى افرازات العوملة 
اجلديدة وتطورها وظهور التكنولوجيا احلديثة، ما تسبب بتصاعد االمراض 
التكنولوجيا  تطور  نتيجة  وهــذا  العامل،  يف  واالخالقية  والروحية  النفسية 
الذين  العضلية لدى االنسان كما يرى ذلك علماء االقتصاد،  القوة  وخفوت 
يعزون االمر حلالة االستغناء عن االنسان كقوة قادرة على العمل واالستعانة 

بالتكنولوجيا بدال عنه “.
عاملية  آفة  املخدرات  أن  “جيد  النبأ  وكالة  مدير ترير  الثرواني،  خالد   -
بارونات  الكربى وهي ال تستطيع مواجهتها بسبب وجود  الدول  تعاني منها 
ال  وبالتالي  واالقــتــصــاديــة،  السياسية  القطاعات  مجيع  يف  متغلغلة  كبرية 
اكرب  اخذت  فالظاهرة  لذا  معاقبتهم.  من  القانون  انفاذ  مؤسسات  تستطيع 
من حجمها فالعراق بالنسبة للمخدرات املصنعة واملنتجة اصبح ممرا، وذلك 
دول  وايــران ومن مثة إىل  وباكستان  افغانستان  بني  بفعل موقعه اجلغرايف 
اخلليج وإىل تركيا وإىل اوروبا، املشكلة يف العراق كون ذلك املمر اصبح بيد 

بعض اجلهات املتنفذة قانونيا وسياسيا”. 
من  اليت  والبعيد  القريب  االمدين  على  املعاجلات  هي  ما  الثاني:  السؤال   
املمكن أن تسهم يف احلد من تلك الظاهرة بعد أن يتم تشخيصها؟،  زهري 
حبيب امليالي “جيد أن احللول املناسبة ملكافحة املخدرات هي اجياد وسائل 
بديلة وحماولة استغالل الطاقة الشبابية استغالل امثل، باإلضافة إىل ذلك 
البد أن حنذو حذو البلدان اليت تعتمد نظام االعدام على مروجي املخدرات. 
اما بالنسبة ملتعاطي املخدرات فالبد أن تكون هناك مؤسسات صحية فاعلة 

من اجل تبيان خماطر االدمان واالثار السلبية املرتتبة عليها”. 

مخاطر انتشار 
املخدرات يف العراق

أسباب صعود الدكتاتوريات
 يف النظام العاملي

عصام حاكم
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يكشف  ان   )F.R.Leavis( ليفس  حــاول 
تأثري ضياع الثقافة الفلكلورية على قيمة 
الفن واالدب، فهو يقول: يف املاضي كانت 
متناول  يف  العالية  الثقافة  حتى  الثقافة، 
وحدها  ليس  املثقفة  فالنخبة  اجلماهري. 
مـــن يــشــاهــد مــســرحــيــات شــكــســبــري بل 
العاديني.  للناس  الواسعة  اجلموع  كذلك 
امـــا يف الــثــالثــيــنــات فــقــد تــغــري املــوقــف 
هناك  كــل عصر  يف  انــه  يعتقد  هــو  كليا. 
مدى  عليها  يعتمد  جــدا  صغرية  مجاعة 
اجلماعة  وهــذه  والفن،  بــاألدب  االعجاب 
االدب  متييز  على  قــادرة  كانت  الصغرية 
به  تكم  ملا  طبقا  السطحي  من  العظيم 
وهــؤالء هم وحدهم  فطرتهم يف اجلمال. 
املعاصرين  الكتاب  سيعقب  مــن  يــقــررون 
مثل شكسبري ودانيت. اما اجملموعة اليت 
التمييز  بإمكانها  فهي  بقليل  اكــرب  هــي 
ـــــرديء واجلــيــد مــن االدب والــفــن  بــني ال
تكوين  مــن  ابـــدا  تتمكن  لــن  ســـوف  لكنها 
حكم مجالي حــول االعــمــال اجلــديــدة يف 
بشكل  تحُعّرف  مل  العليا  الثقافة  اما  الفن. 
معناها  اعــتــرب  مــاكــدوالنــد  ان  اال  واضـــح 
الظاهر يكفي لالشارة اليها، وهو يصنف 
الكالسيكية  األعمال  العليا  الثقافة  ضمن 
للفنانني الكبار واملوسيقيني والكتاب )مثل 
وشكسبري(  وبيتهوفن  دافنشي  ليوناردو 

وكذلك اعمال الفنانني املبدعني يف القرن 
العشرين امثال الرسام بيكاسو والشاعر 
والكاتب  سرتافنسكي  واملوسيقار  رامبو 
يحُنظر  العليا  والــثــقــافــة  جــويــس.  جيمس 
الذين  العظماء  لالشخاص  كإنتاج  اليها 
مبقدورهم انتاج اعمال تروق لالقلية من 
هذه  مثل  بإعجاب  يقدرون  الذين  الناس 
فهي  اجلماهريية  الثقافة  امــا  االعــمــال. 
السابقتني  الثقافتني  من  كل  عن  ختتلف 
ان وجدت،  املزايا  القليل من  فهي متتلك 
املكانة  ذوي  اعجاب  لتنال  ممت  صحُ وهــي 
وليس  التحدي  صفة  تمل  فال  املتدنية، 
فهي  االهــمــيــة  حيث  مــن  تقوله  مــا  لديها 
تــقــوم  كــمــا  ثــقــافــة حقيقية  عـــن  تــعــرب  ال 
قيمة  اي  وال تقق  الفلكلور  ثقافة  بذلك 
العليا،  الــثــقــافــة  تــفــعــل  فــنــيــة ذاتــيــة كــمــا 
صبغة  ذات  منطية  ثــقــافــة  ببساطة  هــي 
االعــمــال على  جتــاريــة فرضتها شــركــات 
نظرية  ان  الربح.  بهدف تقيق  اجلمهور 
عن  كثريا  اجلماهريية ال ختتلف  الثقافة 
)ارنولد(  و  )ليفس(  مثل  النخبة  نظريات 
فهم  بإمكانية  بــاالعــرتاف  فشلت  كونها 
وتفسري واحرتام الثقافة اجلماهريية من 
خنبوية  الغري  االخــرى  اجلماعات  جانب 
النظرية  هــذه  ان  يــرى  وهــو  اجملتمع.  يف 
تعتمد على افرتاضات زائفة حني اعتربت 

اجلماهري مغفلة ثقافيا تستهلك اي شيء 
امامها  تحُطرح  القدمية حني  النفايات  من 
ان مستهلكي  ــواســع.  ال اإلعـــالم  بــواســطــة 
الــثــقــافــة اجلــمــاهــرييــة هــم عــــادة واعـــون 
ــد مـــن املــنــتــجــات مثل  ــعــدي ويــرفــضــون ال
االفالم والربامج التلفزيونية اليت يرونها 
غري كافية وغري ممتعة. فاملستهلكون هم 
من  اختياراتهم  يف  ومييزون  سلبيني  غري 
يقبل  ومل  امامهم.  املــعــروض  نوعية  حيث 
سرتانييت بالرأي القائل بإمكانية التمييز 
بني ثقافة فلكلورية اصيلة ومتعالية وثقافة 

مجاهريية وضيعة. 
تفرتض  اجلماهريية  الثقافة  نظرية  ان 
العليا  الثقافة  بــني  فاصلة  حـــدود  وجـــود 
وثــقــافــة اجلــمــاهــري ولــكــن ذلـــك مل يثبت 
ــاك دائـــمـــا تــداخــل  ـــع. حــيــث هــن ـــواق يف ال
واعادة رسم لتلك احلدود وال يوجد ثبات 
النظرية  هذه  تارخيي هلما.  او  موضوعي 
هي عمل سياسي بدال من ان تكون تقييما 
انها  حيث  الثقافات،  ملختلف  موضوعيا 
متــثــل رد فــعــل الــنــخــبــويــني حـــني شــعــروا 
بــالــتــهــديــد مــن جــانــب الــنــمــو املــتــزايــد يف 
تهدد  الشعبية  فالثقافة  الشعبية.  الثقافة 
الرتتيب اهليكلي لالذواق النها تعطي لكل 
شخص فرصة اختيار ما يراه االفضل بني 

الكتب او االفالم او اللوحات الفنية.

الثقافة والحضارة من ثقافة النخب
 اىل ثقافة الجماهري

أكثر من صراع، اقل من احرتاب
الفكري  الصعيدين  على  وهــذا خطأ  لإلنسان،  التكوينية  الصفة  إلغاء  على  ويصر  يفكر  من  هناك 
والسلوكي، ألن اإللغاء أمر مستحيل، والبد يف هذه احلالة من البحث عن سبل أخرى، منها القبول 
لقت مع خلق اإلنسان، ويف نفس الوقت التحرك لتحييدها من خالل تويلها  بالتضاد كصفة وحالة خحُ
الذي ال خيدم حياة  الصراع  به  للصراع.. ونعين  من حالة صراع إىل منافسة، فهناك جانب آخر 

االنسان الفرد وال اجلماعة، ذلك هو الصراع السلي، املدمر.
 والذي ال ينفع حتى صاحبه، لذا ينبغي احتواء هذا النوع من الصراع، علما أن الذات هي احملرك 
االول وهي الوعاء الذي يتحرك فيه الصراع أوال، حيث يصطرع الكائن مع ذاته وتتدم يف عقله 
وذهنه املتناقضات الكثرية، ثم هناك الصراع الذي يتولد مع احليز اخلارجي، حيث تتناقض اآلراء 

واألفكار واملعتقدات، وغالبا ما ينطلق من املصلحة أو عموم املصاحل الفردية أو سواها.
ولكي حنقق تقدما علينا دراسة الطبيعة البشرية بدقة وعلمية عالية، ومن ثم الدخول إىل العمق 
األنا واآلخــر، وبني اجملموعة  النقاط املشرتكة بني  لتعزيز  املبادرة  لذا البد من  التغيريي،  النفسي 

واجملموعة األخرى.
ألن زوال الصراع أمر مستبعد إن مل يكن يف عداد املستحيل، كونه يدخل يف الرتكيبة النفسية للكائن 
الفرد، لذا ال ميكن جتميد الصراع او تييده او إلغائه كليا يف ذات اإلنسان واجلماعة، ولكن تذهب 

التأثريات اخلطرية  تزيل  أن  تستطيع من خالهلا  وفعالة،  متوازنة  املتطورة اىل طريقة  اجملتمعات 
السلبية اىل حالة تصب يف صاحل اإلنسان واجلماعة،  املؤذية  حلالة الصراع، وتوهلا من حالتها 
وذلك من خالل جلوئها اىل أسلوب معاجلة الصراع باحتوائه وتويله اىل نوع من التحفيز وليس 

االحرتاب واإللغاء واإلقصاء والتدمري.
وبهذا األسلوب الصحيح واملتميز، يصبح الصراع حالة مقبولة وحمفزة يف آن واحد، كونها ال تؤدي 
اىل نشوب النزاعات بني األفراد او اجلماعات، بل تصبح مبثابة احملرك لإلرادت املتضادة، من خالل 
التفاهم واالنسجام يف النقاط املشرتكة، واالبتعاد عن نقاط التناقض واالختالف، وبهذا تتم عملية 

احتواء الصراع وأضراره وخماطره الكثرية.
هذه القيمة فيما لو تطورت بني األفراد ومكونات اجملتمع املتعددة، فال خوف من حاالت التناقض يف 

اآلراء واألفكار بل وحتى العقائد.
 إذ يتم ترك ما يتسبب بالتباعد والصرع من خالل التفاهم املتبادل، ويتم التقارب من خالل املشرتكات. 
 وهكذا تتحول حالة الصراع باالحتواء كقيمة جمتمعية يتمسك فيها اجلميع كمنهج حياة، يساعد 
على التعايش وبث روح التعاون والتوازن، والتعايش مع اآلخر بكل ما ينطوي عليه من نقاط اختالف 

فكرية او سواها. 

للفكر سلطة ال حمدودة على األداء البشري، فما يتشبع به العقل من أفكار 
مناصرة للعنف وموافقة عليه ومؤدية إليه، سيكون طريقا سالكة لتنمية 
بذور  تبدأ  حيث  لإلنسان،  والعملية  والفكرية  النفسية  البنية  يف  العنف 
العنف الفكري تحُغرس يف عقل الطفل وتنمو معه حتى مراحل متقدمة من 
عمره، ولن يبقى هذا النوع من الفكر حمصورا يف شخص واحد، فيمتد 
األسلوب  هذا  ينشر  عنيف  فكر  ذا  برمته  اجملتمع  ليصبح  إىل اجملموع 

املتّوفز يف العقل اجلمعي للمجتمع.
وللعنف صور وأشكال خمتلف، ختتلف حبسب األداة املستخدمة إلحلاقه 
باآلخرين واختالف مصدره أيضا، فهنالك العنف السياسي، واجملتمعي، 
واألسري، والفردي ..... اخل، ومن املمكن أن يتخذ العنف صوًرا كثرية تبدو 
الضرب بني شخصني  بدايًة من جمرد  األرض،  أي مكان على وجه  يف 
والذي قد يسفر عن إيذاء بدني وانتهاًء باحلرب واإلبادة اجلماعية اليت 
العنف ال يقتصر على  أن  بالذكر  ميوت فيها ماليني األفــراد، واجلدير 

العنف البدني فحسب بل على العامل أمجع.
ومن أسباب العنف انتشار البطالة بني الشباب، فما نالحظه من مواكب 
له تأثري كبري يف  أو وظيفة قد يكون  الذين ال جيدون عمال  اخلرجيني 
األسباب،  من ضمن  الدين  فهم  يكون ضعف  قد  كذلك  العنف،  صناعة 
املتطرفة  اجلماعات  بعض  كما يف  الشاب  فهم  هناك ضالل يف  فيكون 
واليت تتخذ من العنف وسيلة للتعبري عن أفكارها وآرائها، ولعل السبب 
األكثر وضوحا هو ضعف قنوات احلوار بني الشباب واجلهات املعنية حلل 

مشكالتهم.
أشكاله،  بكل  للعنف  املسبب  الفكر  لردع  إجياد سبل  إىل  العامل حباجة 
الرتبوي،  والفضاء  واالجتماع  النفس  علماء  من  التخصص  ذوو  وينصح 
من  شروعا  العنف،  على  املشجع  الفكر  لكبح  االنطالق  نقطة  تكون  أن 
عامل الطفولة، فحني تصنع طفال بقاعدة فكرية رصينة معتدلة، ستصنع 
إنسانا معتدال يف كل مراحله العمرية، حتى ما يعاني منه اجملتمع العاملي 
من عنف مّرده عدم خلق قاعدة فكرية معتدلة لدى الطفولة على املستوى 
التطرف  من  البشرية  محاية  يّدعان  اللذان  وأمريكا  فالغرب  العاملي، 

والظلم والقمع، هما أكثر من ينتهك العقل.
العنف  مكافحة  أساليب  مــن  السطحية  السمة  إلــغــاء  جيــب  اآلخــر  ويف 
الفكري، عرب اإلعالم بكل وسائله، ويف الندوات املخصصة هلذا الغرض، 
كذلك يف مجيع احلمالت الفكرية املضادة للعنف، واملؤمترات واإلصدارات 
وكل الوسائل الداخلة يف حّيز مكافحة الفكر املساعد واملغذي للعنف، أي 
نكون  حتى  املكافحة،  ووسائل  أساليب  واجلدية يف  العمق  اعتماد  علينا 
أصحاب القدح املعّلى واملكيال األصّح والباع الطويل واألقدر على إطفاء 
ووأد الفكر العنيف، وختليص اجملتمع منه، وتنقية عاملنا هذا من الثريان 

مكافحة 
العنف الفكري

ثقافة 

عبد الرزاق عبد الحسني

حاتم حميد محسنمسلم عباس 

علي حسني عبيد
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العدوان األخري الذي شّنه الثالثي األمريكي 
األهــداف  بعض  على  الفرنسي  الربيطاني 
العلين من  والدعم  باملال  يف سوريا، ممــواًل 
بعض األطــراف اخلليجية؛ كشف لنا فضاًل 
على  التدمريية  ونتائجها  احلــرب  قبح  عن 
اإلنسانية عن أنساق مضمرة كانت خمتبئة 
يف أذهـــــان كــثــرييــن مـــن الــنــخــب الــفــكــريــة 
من  األنــســاق  هــذه  ظهرت  فجأًة  والثقافية. 
دون ختطيط مسبق إلظهاِرها، ومل تكن لدى 
املثقفني املهارة الكافية على مايبدو إلبقائها 

على رفوف اخلفاء.
أي أنساق قبيحة تلك اليت أظهرها املثقفون 
املرحبون بالضربات على سوريا )اخلليجيون 
خصوصًا(؟ ونفس السؤال عن الذين رفضوا 
العدوان وفق منطق االنتماء املذهي ؟ منط 
ــا األمـــل واملــخــلــص ملشاكل  جــعــل مــن روســي
الشرق، ومنط آخر راح يتفاخر بأن سوريا 
باقية طاملا ظلت حممية من النظام اإليراني، 
تــغــافــال عـــن قضية  أو  أغــفــال  والـــطـــرفـــان 
املصاحل والصراع على النفوذ الذي متارسه 
القوى الكربى والقابل ملنطق الشد واجلذب، 
ونعتقد أن انقسام النخب الفكرية والثقافية 
جتاه احلروب الوحشية وفق منطق االنتماء 
سيزيد من مساحة الكراهية بني اجملتمعات.
إن أكثر ما تتاج له جمتمعاتنا اليوم مناذج 
)رومــان  الفرنسي  مبواقف  تذكرنا  خنبوية 

روالنــد( الــذي دعا أيــام احلــرب املدمرة يف 
أوروبــــا ملــا يــعــرف بـــ )أنــســنــة احلـــرب( عرب 
تشكيل جبهة تضم األدباء والنقاد والفنانني 
ــًا مع  ــي ــمــاء، وهــــؤالء يــشــتــبــكــون إجيــاب والــعــل
سلمي  مــوقــف  لتشكيل  احلــــرب؛  جمــريــات 
ثــقــايف يــرفــض كــل أشــكــال التدمري ورفــض 
الـــيت ختلفها احلـــروب  املــعــانــاة اجلــمــاعــيــة 
املثقف  مهمة  بالتوحش.  واملــوغــلــة  البشعة 
وفق رؤية روالند تنحصر يف احرتام اإلنسان 
مؤيدًا كان أو معارضًا، واحرتام املثل والقيم 
التصنيفات  إىل  االلــتــفــات  دون  مــن  العليا 
يعيق  سلبيًا  دورًا  تلعب  قــد  الــيت  الــثــانــويــة 
مبفهوم  ويعبث  االجتماعية،  العدالة  حركة 

حرية التعبري.
تـــتـــاج جمــتــمــعــاتــنــا ملــثــقــفــني اليــنــســاقــون 
واالجنــراف غري  األعمى  الفكري  االنسياق 
والصراعات،  النزاعات  يغذي  ملا  املضبوط 
ويـــفـــقـــد اإلحــــســــاس بــــاإلنــــســــان، ويــقــلــص 

مساحات احلياد والعقالنية.
امللتهبة  أزمــنــتــنــا  يف  تــنــشــب  حـــرب  كـــل  إن 
نابعة  الغاب؛  فيها منطق  يسود  واليت  هذه، 
)الضعف  بثنائية  ممثلة  ـــد(  )روالن رؤيــة  من 
املثقفة أن  النخب  يلزم على  والغباء(؛ لذلك 
تنتبه هلذه الثنائية. فالضعف إمنا ينتج لعدم 
الــوســط بني  املنطقة  والــوقــوف يف  احلــيــاد 
أطراف التصارع، واالحنياز ميينًا أو يسارًا 

االنتقال  سيتم  وبــذلــك  الــصــراع.  ألطـــراف 
بصورة مباشرة من الضعف إىل الغباء، وإذا 
ساد منطق الغباء أو االستغباء يف األوساط 

الثقافية فعلى اجملتمعات السالم.
املثقفني  وانقسام  سوريا،  على  االعتداء  إن 
تعد  الــيت  الــفــرديــة  مشكلة  لنا  أعـــاد  إزاءه 
أهم معوقات اندماج املثقف بإنسانيته أوال، 
وجمتمعه ثانيًا، األمر الذي جيعله يف حالة 
اغرتاب ثقايف يعزله عن حميطه، أو جيعله 

يتفاعل سلبيًا مع قضاياه.
االغرتاب الثقايف هو األقرب لواقع املثقفني 
مّيالني  جيعلهم  الذي  وهو  اليوم،  واملفكرين 
للفردية الناجتة عن تشظي اهلوية الثقافية 
تحُــغــيــب اخلصوصية،  وحــداثــة  مــــوروث  بــني 
يدعون احلداثة  الذين  املثقفني  وبني سلوك 
أقرب  نراهم  بينما  والــنــدوات،  املقاهي  يف 

للبداوة يف أماكن أخرى.
وقد تنتج عن هذه الفردية تداعيات تستغلها 
املثقف؛  انـــــزواء  ستستثمر  الـــيت  اجلــهــات 
فيتفشى  باملعرفة،  التجهيل  منهج  لتمارس 
اخلدر الثقايف والفكري يف صفوف اجملتمع، 
التداعيات أشد يف حال اخنرط  وقد تكون 
املثقفون يف مشاريع التجهيل اليت لن تضر 
بفرديتهم بينما قد تعود عليهم هذه املشاريع 
يكونوا  أن  ألنفسهم  ارتضوا  كونهم  بالفائدة 

سلعًا جاهزة لرتويج التجهيل.

أنسنة الحرب
 وأنساق املثقفني املضمرة

استالب الهوية ومسخها
َأْمــواِلــِه، مبعنى  اْسِتاَلَب  حــاَوَل  يحُقال  ِاْسَتَلَب، وحني  )اســم(، مصدر  ِاسِتالب: هو  ومعنى  تعريف  إن 
وٍف  ــرحُ ظحُ ِبِفْعِل  واْسِتْعباٍد  وٍع  ضحُ خحُ َحياَة  يعيش  أي  اْسِتالٍب،  َحياَة  َيِعيشحُ  إنه  يحُقال،  وحني  ِاْخِتاَلَسها، 

اْجِتماِعيٍَّة، اْقِتصاِديَِّة، َأْو ِفْكِريٍَّة، َأْو ِسياِسيَِّة َخاِرَجٍة َعْن ِإراَدِتِه.
كما أن التفكري ذو الطابع اخلصوصي يشكل أهمية كربى للكائن البشري، ألن ضياع اهلوية الفكرية 
الذاتية تعين ببساطة ضياع اإلنسان، )ومن شروط وجود الكائن العقالني، الذي ميتلك الذات احلّرة، 
املستقلة، هو التفكري، وإنه من شروط االستالب األساسية هو منع التفكري “املوضوعي، العقالني، 
البّناء، واخلاّلق “ ، لدى هذا العقل أو ذاك(، وهنا حيدث فعل االستالب بأبشع صوره ويرتك آثاره 
على البشر لدرجة أن من يحُصاب به، سوف يفقد قدرته على االحتفاظ بفكره اخلاص الذي نهله من 

بيئته وعمقه الفكري والثقايف.
باختصار حيتاج مشروع التصدي لالستالب الفكري، إعمال العقل العلمي املفكر واملخطط، ووضع 
إسرتاتيجية فكرية بعيدة املدى، على أن تشمل كل قطاعات احلياة الفاعلة يف األمة، فمثال الثقافة 
يلزم أن تقوم على أسس ذاتية حبتة، تحُستَمد من تاريخ األمة الثقايف مع ملء مجيع الثغرات اليت ميكن 

أن تتسلل منها الثقافات األخرى بقصد تدمري الثقافة الذاتية.
كذلك يف جمال االقتصاد والسياسة والتعليم واالجتماع، كل هذه املساحات الواسعة يلزم أن تؤثَّث 

ويدمر  ذاتنا  ويستلب  فكرنا  ملسخ  يسعى  الــذي  اآلخــر،  الفكر  مواجهة  سبل  تــدد  عمل  خبرائط 
خصوصيتنا، هذه اإلسرتاتيجيات بعيدة املدى جيب أن تكون من صنع العقول القادرة على صياغة 
وإجناح مثل هذه املشاريع الفكرية الثقافية العمالقة، وهي بالطبع كفيلة مبواجهة االستالب الفكري.
لكن األمر يبقى مرهونا أيضا بطريقة تطبيق اإلسرتاتيجيات املوضوعة، فلو كانت هذه األفكار يف 
قمة نضوجها، والتخطيط يف أعلى مستوياته، ومل يتم التنفيذ يف ضوء خرائط العمل الناجعة، فإن 
الفشل يف مواجهة االستالب الفكري والتخلص منه هو النتيجة النهائية، وهذا التوّقع يضع على عاتق 
العقول املفكرة مسؤولية عملية مضافة اىل مسؤولياتهم الفكرية، فالفكر اجملرد وحده حتى لو كان 

مائزا مكتمال لن يكون قادرا على املواجهة إذا بقي جمرد كلمات مطبوعة على الورق.
طريقة إدارة املواجهة الفكرية، وتسويق الفكر الذاتي اجلمعي، وتوافر اللوجستيات من وسائل توصيل 
ومتويل ودعم وإسناد اىل آخر ما تتطلبه عمليات الرتويج الفكري ملواجهة الفكر املهاجم، هو ما جيب 

وضعه بالتوازي مع وضع أفكار املواجهة.
هنا سوف حنصد خطط وإسرتاتيجيات فكرية رصينة وفعالة، يحُضاف هلا تلك اخلطوات التنفيذية 
الرتوجيية اليت جتعل النجاح يف مواجهة االستالب الفكري أمرا غري قابل للتوّقع، أي أننا سننجح 

متام النجاح يف مواجهة الفكر املضاد. 

أكرب مأزق ميكن أن جيعل العامل االنساني يف تدهور؛ هو حماوالت نقل 
املتعارف عليه هي  املفهوم  الفكر، فالسياسة وفق  السياسة إىل  تعريف 
: “فن املمكن” ، أي أن املبادىء خاضعة للتجزئة بعد أن تتحكم املصاحل 
لدرجة إمكانية ذوبان اليمني باليسار، وعقد مصاحلة إيديولوجية مؤقتة 
قد تنهار بعد نشوء أي خالف بسيط يعرض مصلحة )سني( للرتاجع الذي 

ميحَُكِّنحُ مصلحة )صاد( من التقدم على حسابها.
وقضية الفكر الذي تسوقه الرغبة هنا ستكون مبثابة سلطة يراد فرضها 
على عقلية وذهنية اآلخر الذي سيجد نفسه يف دوامة من الشك واحلرية 

والتساؤل عن كيفية اتاد األضداد النوعية فيما بينها!
وهنا البد من االنتباه إىل قضية مهمة، وهي التداخل الفكري السياسي، 
حزبية  بعقلية  وحمكومًا  دوغمائي،  ملنطق  خاضعًا  التحاور  يكون  حيث 
الواقع،  أو مسايرة  التجديد  من  بثوب  نفسها  تظهر  أن  مشولية تــاول 
بينما هي يف احلقيقة عقلية تسلطية تريد إقناع العامل بتنازهلا عن ثوابتها 
واحلديث   . أصــالً ومنهجية  ثوابت  أن هلا  ومبادئها، هذا يف حال سلمنا 
عن تداخل الفكر بالسياسة ال يعين إبعاد اجلانب السياسي عن الفكري 
يأخذ جانبًا  التداخل يف حال صار  ما هو تذير من سلبية هذا  بقدر 
تنشد  اليت  البلدان  اغلب  يف  حيدث  كما  الالمنهج  او  لالمبدأ  تسويقيًا 
الدميوقراطية من دون أن جتتهد يف فهمها وتأصيل فكرتها مبا ينسجم 
مع خصوصية وطبيعة الشعوب، وكل الذي تعمله هو خماطبة شعاراتية 
أو  لإلنسان،  الكرمية  لبناء احلياة  ما ميت بصلة  كل  تبتعد عن  مكرورة 
التسلط  إدامة  أجل  البّناءة من  النقدية  العقلية  وتفكري  العقول،  لتحرير 
أو بتعبري أدق حماوالت الوصول إىل التسلط، ونشر املزيد من األزمات 
بنية  إىل  الوصول  ومتنع  العامة،  الثقافة  بأنساق  تعبث  اليت  اجملتمعية 
تعصف  اليت  واألزمــات  الظواهر  العلمي يف تليل  املنهج  تعتمد  فكرية 
الذي  املــأزوم  الشعبويات  وتدعم خطاب  وأخــرى،  بني فرتة  باجملتمعات 

يعمد إىل اإلقصاء واإلقصاء العكسي.
اليمني  بني  املؤدجلة  التسقيط  حالة  على  أمحد محــادي  الدكتور  يؤشر 
التداخل  لو حدث  ماذا  ترى  العام،  اإلنساني  اهلم  واليسار على حساب 
وفق مصطلح  هناك  األضــداد؟ سيكون  بني  السياسي  واالتــاد  اهلجني 
وعملية  متداخالن،  صندوقان  اجرتحه  الــذي  اإليديولوجي  الصندوق 
الدخول واخلروج يف ومن الصندوقني ستكون حمكومة بضوابط خطابية 
غري منسجمة ال على صعيد التفكري وال على صعيد السلوك، ومتثل أعلى 

درجات النكوص احلضاري .
البكاء  ذلك  بعد  ثم  وتشييعه،  الفكر احلر  نعي  إعــالن  ذلك سيتم   عند 
على أطالله ورثائه من خالل ممارسات جلد الذات وتقريها، من دون 
وقفة حقيقية ملسائلة جادة عن أسباب السماح باحندار الفكر إىل هذا 

املستوى. 

تسويق الال مبدأ آفة 
فكرية خطرية

عادل الصويري

عبد الرزاق عبد الحسني
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مثة مشكلة استفحلت لتصل إىل درجة آفة 
تهدد الوجود البشري وكيانه األخالقي تتمثل 
يف التنصل والتجرد من نزاهة االختالف مع 
مع  السلوكي  الفجور  قيمة  وإحــالل  اآلخــر، 
اخلصوم يف شتى اجملــاالت، وبصورة جتعل 
مثل  إنسانيته.  عــن  يكون  مــا  أبعد  اإلنــســان 
العمل  مــيــدان  كــثــريًا يف  اآلفـــة تظهر  هـــذه 
يف  التنافس  ذروة  يف  خصوصًا  السياسي، 
املوسم االنتخابي هلذا البلد أو ذاك، حبيث 
اليت  املشاريع  يف  التنافس  عن  التغافل  يتم 
ميكن أن يقدمها كل طرف إلقناع املواطنني 
شخصية  لقضايا  االلتفات  ويتم  بانتخابه، 
اهلدف منها تسقيط اخلصم بأية طريقة حتى 
وإن كانت البحث يف سلوكه الشخصي. هنا 
يكون دافع االنتقام هو األعلى صوتًا. الغريب 
واألخالقيات  القيم  يف  االحنـــراف  هــذا  أن 
ــفــرتض أن  يـــزدهـــر يف اجملــتــمــعــات الـــيت ي
لألخالق يف أدبياتها حضورًا كبريًا وتأكيدًا 
سواء  والتشريعات  النصوص  مستوى  على 
كانت الدينية منها أو الفكرية. يقول الدكتور 
األدبيات  “تربط   : النعيمي(  الشيبة  )أمحد 
وبني  اخلصومة  يف  الفجور  بني  اإلسالمية 
الــنــفــاق بــعــدِّ الــفــجــور عــالمــة مــن عــالمــات 
وهلذا  النبوي،  األثــر  يف  ورد  كما  املنافقني 
االعــتــبــار الــشــرعــي تــفــســريات عــلــمــيــة يف 
اخلصومة  يف  فالفاجر  البشرية،  املعرفة 
يعيش حالة من الفصام النفسي بني ضمريه 

اليت  االنتقامية  مــشــاعــره  وبــني  اإلنــســانــي 
يطال  أن  ميكن  لــومــًا  ولــعــل  عــلــيــه”1  تتغلب 
للممارسة  أو  السياسي،  للفعل  املتصدين 
ــن هلم  ــك الــذي ــئ االنــتــخــابــيــة، خــصــوصــًا أول
قيمتهم الفكرية والثقافية العالية، ومركزهم 
ــ  بعضهم  أو  ــــ  ألنــهــم  املــرمــوق؛  االجتماعي 
دائــرة  يف  أصبحوا  أنهم  لقضية  يلتفتوا  مل 
الضوء من خالل اخنراطهم يف أعقد املهام 
واملقصود هنا املهام السياسية اليت جتعلهم 
ــاس. جيــب عليهم  ــن حمــط أنــظــار مــاليــني ال
احلذر واالنتباه حتى على مستوى املمارسات 
مــرصــودون  ألنــهــم  الشخصية  والسلوكيات 
مـــن خــصــومــهــم الـــذيـــن تــدثــنــا عـــن غــيــاب 
استبدلوها  واليت  لديهم،  اخلصومة  أخالق 
االنفعال  أن  ويبدو  خطري.  قيمي  باحنراف 
هذه  اجملتمعي جتاه  بالتعاطي  يتحكم  الذي 
القضايا تديدًا يشي بأزمة كبرية تتمظهر 
مثل  يتناول  ملــن  احلــاد  االنقسام  خــالل  مــن 
هــذه املــمــارســات، األمــر الــذي يعين وصول 
الشيزوفرينيا اجملتمعية إىل أعلى درجاتها. 
نكتة  انها  على  الظاهرة  مع  يتعامل  فنمط 
وينتقد  الــظــاهــرة  يتغاضى عــن ســوء  وآخــر 
املنتقدين بدوافع تحُظهر أن النمطني حمكومني 
بالصراع األساس بني هذا اخلصم االنتخابي 
سهولة  االعــتــبــار  بنظر  األخـــذ  مــع  وذاك، 
تداول ردود األفعال على الوسائل االتصالية؛ 
يكاد  هائل،  اتصالي  مشهد  إزاء  اليوم  ألننا 

بل  احلياتية،  اهتماماتنا  على  املهيمن  يكون 
ويساهم بشكل خميف يف صنع الرأي العام 
فإننا  واألحــــــداث،  الــقــضــايــا  جتـــاه خمتلف 
من خالهلا  اليت ميكن  القيم  تراجع  نلحظ 
بــلــورة األفــكــار، مــع تقدم  ـــرأي، أو  ال تكوين 
الذي  األمر  افرتاضيًا،  املحُنتجة  للقيم  سريع 
والفكر.  الثقافة  على  آثـــاره  حتمًا  سيرتك 
تبدو امليديا بشكلها احلالي امتدادًا لقضية 
التنمية مبنطق مادي مل يعر انتباهًا ملسلمات 
أخالقية وتربوية وروحية، فنشأت لنا قطيعة 
كبرية بني القديم واملعاصر، وهذان ــ القديم 
حياتنا،  يف  أســاســيــان  قطبان  ـــ  ـ واملــعــاصــر 
االلتفات  ينبغي  املقلقة؛  احلالة  هــذه  وأمــام 
ملسألة منو الفكر لدى اجملتمعات، واستنفار 
يف  التواصل  ووسائل  امليديا  ــ  املمكنات  كل 
مقدمتها ــ من أجل تقيق هذه الغاية. وبني 
والتسقيط  بالتسقيط  اخلــصــوم  انــشــغــال 
املتبادل ونشر الغسيل املتبادل من الفضائح 

والسلوكيات. 
تعاطيه  املنفعل يف  وبني االنشغال اجملتمعي 
احلديث  يغيب  التسقيطية؛  الفورة  هذه  مع 
أن يصنعه  ــفــرتض  ي ــــذي  ال املــســتــقــبــل  عـــن 
املنشغلون بالبحث عن فضائح اآلخرين. كما 
يغيب اهتمام اجملتمع بفرض إرادته باختيار 
الطموحات  بيد  األخذ  ميكنه  الذي  األصلح 
واألحالم إىل األمام، وعندها تكون اخلسارة 

كبرية.

الكره الحضاري 
والشيزوفرينيا 

املزدوجة

ما اسباب تضخم العزلة االجتماعية؟
مع أن احلياة تتطور يف مجيع جماالتها، إال أننا نالحظ وجود ظواهر اجتماعية سلبية يف جمتمعاتنا، 
تؤثر على بنيته وعلى العادات واألسس اليت تتماشى معها، وهو ابتعاد جمموعة من الناس أو فرد 
عن العامل اخلارجي واجملتمع، واختيار عاملهم اخلاص بهم وهذا ما عرف بالعزلة االجتماعية، وقد 
تث هذه احلالة يف مجيع شرائح اجملتمع، ورمبا اصبحت مرضا يف اشكال متعددة، ونعلم أن من 
اهم اسباب العزلة هي الظروف السيئة اليت يعيشها جمتمعنا، واملستقبل اجملهول هلم وألوالدهم، ويف 
معظم األحيان تكون هذه العزلة غري مرتبطة بإرادة الشخص، وإمنا تكون نابعة من أحاسيس داخلية 

كثرية أو ازمات معينة أجربته على االنقطاع عن التعامل مع اآلخرين.
جبولة  املعلوماتية(  النبأ  )شبكة  قامت  جمتمعاتنا،  على  الكبري  وتــأثــريه  املــوضــوع  هــذا  وألهمية 

استطالعية، ومت طرح السؤال التالي على املختصني ومن يهمه االمر:
وزير  احملمدي(،  الدين  )عز  الدكتور  املستشار  التقينا  االجتماعية؟،  العزلة  تضخم  اسباب  هي  ما 
متقاعد وكاتب صحفي، أجابنا قائال: عزوف االسرة الواحدة من التعايش معا لكثرة املشاكل العائلية 
اليت تدث بني االوالد والبنات وعوائلهم وعدم االنسجام، لتطور احلياة وتعقيدها وكثرة متطلباتها 

بعدما كانت احلياة بسيطة ومتطلباتها بسيطة.
زوال الثقة بني الناس ابعدتهم عن البعض ابتداء من االسرة الواحدة واجلريان والعشرية، لذلك فالكل 

يريد ان يعيش مبفردة مع اسرته الصغرية للتخلص من املشاكل وآثارها السلبية، نوعية العالقة فنرى 
مناطق كثرية يف املدن الكربى انعزال العوائل عن بعضها البعض االخر، فنالحظ ان اجلار احيانا 
ال يعرف جاره او امسه وعمله وعدم التزاور بينهم كطبيعة اجتماعية للعزلة وعدم تدخل يف حياة 
االخرين. هناك حاالت مرضية نفسية جتعل من االفراد امليل للعزلة، والعيش بعيدا عن االخرين لعدم 
التوافق النفسي واالجتماعي مع االخرين، والتفضيل البقاء بعيدا عن االخرين، تأثري االخالقيات 
والسلوكيات املختلفة على نفسية االخرين بني االجياب والسلب فتلك احلالة تسبب ابتعاد عن مثل 

هؤالء االشخاص ختلصا من سلوكهم السيء وتكون عربة لآلخرين لالنزواء والعزلة.
وأخريا التقينا الشاب )حممد جعفر الكربالئي(، طالب جامعة يف كربالء، فأجابنا قائال: أن اسباب 
التضخم تقع على اغلب فئات اجملتمع وهم سبب رئيسي به، من خالل ما نالحظه يف مجيع اجملاالت، 
فمن حيث اجملال السياسي نرى الدولة عائمة يف الفساد بشتى اشكاله وهذا ما قلل من ثقة الشعب 
احلياة  وكذلك نالحظ غالء  العامل اخلارجي،  اعتزال مجاعة عن  إىل  ادى  ما  وهــذا  وبالقانون  به 
ومعوقاتها الكثرية قد ترهق الشخص وتولد حاله من اليأس والتخلص من املسؤوليات يف مقابلها 
هذه  اسباب  من  هي  البيئة  والعيش يف  االب  وسلطة  االســري  التعامل  ننسى  وال  له،  العزلة  تتولد 

التضخم يف العزلة االجتماعية.  

اسقاط  امكانية  بعدم  شعروا  الناس  بعض  يكون  ان  مفهوما  يكون  قد 
الرجل اقصى درجات  اوج قوته. فقد مارس  نظام صدام حني كان يف 
القسوة والقمع حبق معارضيه، وحكم باحلديد والنار من خالل اجهزة 
االمن واالستخبارات، وصفى كل منافسيه يف حزبه احلاكم فضال عن 
ومتتع  املعارضة،  السياسية  القوى  حبق  املتتالية  اجلسدية  التصفيات 
بدعم خارجي اقليمي ودولي قل نظريه، وتربع على قيادة خامس جيش 
نظام صدام  باسقاط  التفكري  كــان  االيــام  تلك  يقال. يف  كما  العامل  يف 
نوعا من املستحيل، نوعا من التفكري اخليالي الذي يصعب على املواطن 

العادي تصوره.
ومع ذلك، فقد وحُجد يف الناس، يف داخل العراق وخارجه، َمن مل يتسلل 
بالعجز اىل نفوسهم، ممن اصروا على  الشعور  الياس اىل قلوبهم وال 
مواصلة العمل من اجل االطاحة بصدام واسقاط نظامه وترير الشعب 
من نريه. لكن ليس مفهوما ان يشعر البعض من امكانية التغيري السياسي 
يف الوضع الراهن. واقع احلال االن يف الدولة العراقية ال يرضي االنسان. 
فبعد سلسلة طويلة من عيوب التاسيس واخطاء املمارسة )مثل الطائفية 
الدولة  احتلت  الدميقراطية(  وتشويه  الفئوية  واحملاصصة  السياسية 
موقعا متميزا يف قائمة الدول الفاشلة، ورداءة االداء احلكومي، وتراجع 
اخلدمات، وانتشار الفساد، وعدم قدرة الطبقة السياسية احلاكمة على 

اسعاد الناس وتوفري احلياة الكرمية هلم.
وال ميكن لشعب ان يرضى على استمرار وضع كهذا. واملتوقع ان ينادي 
مفكرو ومثقفو هذا الشعب بالتغيري، وان يسعى مواطنوه الفعالون اىل 
اجناز التغيري مبا توفر من اليات وامكانيات. ومهما قيل عن فساد الوضع 
الراهن، فانه ال ميكن ان يقارن ببطش صدام ودمويته، وعليه فليس من 
املتوقع واملفهوم ان يصاب الناس بالياس واالحباط من امكانية التغيري 
اصــوات  اســكــات  احلــالــي  السياسي  النظام  فليس مبــقــدور  واالصـــالح. 
التغيري.  سبيل  منهم يف  الناشطني  اعتقال  وال  االصــالح،  اىل  الداعني 
فالشعب يتمتع حبرية مل يتمتع بها من قبل، وبامكانه استثمار احلرية يف 
عمل سلمي سياسي شرعي من اجل االصالح والتغيري بطرق اصولية 

كما تفعل الشعوب االخرى بدون احلاجة اىل العنف والتخريب.
والعبارات  والسباب  الشتائم  لغة  الشيطان واستخدام  بلعن  االكتفاء  اما 
البذيئة غري الالئقة مصحوبًة بالتذمر والضجر، والتعبري املستمر عن 
اليأس واالحباط والشعور بالعجز، والرتويج لفكرة استحالة التغيري، فان 

ذلك لن يصحح خطًأ ولن يصلح حاال ولن يقضي على فساد.
للمواطن  تتيح  اليت  احلرية  بوجود  بالياس  الشعور  البتة  مفهوما  ليس 
بها يف ظل  التفكري  والــنــشــاط ال ميكن  والــعــمــل  الــنــضــال  مــن  اشــكــاال 
االستبداد والدكتاتورية والطغيان. قليل من االمل والتفاؤل والثقة بالنفس 

كفيل بتغري احلال اىل ماهو احسن منه. 

اليأس والحرية 
ال يجتمعان

مصطفى عبد زيد

محمد عبد الجبار الشبوط

عادل الصويري



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

25
www.annabaa.org العدد الخامس والثالثون - آيار  2018 - رمضان 1439هـ
مجتمع
www.annabaa.org

قــراءة متجددة  الغد وهو  يف كتاب عامل 
يف كتاب الصياغة اجلديدة لعامل اإلميان 
واحلرية والــرفــاه والــســالم، وقــد صاغه 
الشريازي  اإلمام  الثاني  اجملدد  مساحة 
نقرأ  متوقدة،  فكرية  أخالقية  بذهنية 
الــفــرد ويف االجــتــمــاع،  )الــصــحــة يف  أن 
الذهنية  الفرضية  بسالمة  تــكــون  إمنــا 
مــن نــاحــيــة، وســالمــة الــنــظــام املسيطر 
ناحية  مــن  االجتماعية،  املؤسسة  على 
أخـــــرى، ممـــا يــؤشــر مــنــهــجــا، احلــاجــة 
املؤسسة  لتسيري  ذهــنــيــة،  فرضية  اىل 
االجــتــمــاعــيــة، لــرســم الــطــريــق يف حياة 
اإلنــــســــان، وفــــق املــعــنــى الـــعـــام اجلــامــع 
لــالجــتــمــاع، الــــذي يــســتــوعــب فــضــاءات 
والثقافة،  والرتبية  والسياسة  االقتصاد 
ــة اإلســرتاتــيــجــيــة الــشــامــلــة(.  ــرؤي وفـــق ال
يــدفــع حنو  املــــأزوم احلــالــي،  إن وضعنا 
يرسم  الــذي  الفكر  طبيعة  عن  التساؤل 
هذا  فهل  حياتنا،  أخالقنا،  منهجنا،  لنا 
الــفــكــر هــو الـــذي يليق بــاإلنــســان، وهــل 
جمتمع  وصياغة  صناعة  على  قــادر  هو 
تــصــونــه األخــــالق الــكــرميــة وتــمــيــه من 
الفكري  االنــزالق يف مسالك احلضيض 
والــعــمــلــي، إذا كـــان األمـــر كــذلــك، ملــاذا 
يــعــانــي عــاملــنــا مــن مــوجــات االضــطــراب 
املتالحقة، وكأن البشرية كلها يف مركب 
اجملهول،  احلياة حنو  عباب حبر  ميخر 

اجلشع،  قوامها،  هائلة،  خماطر  وســط 
األنانية، فقدان األخالق، وضياع احلس 
اإلنساني، واندحار الفكر احلر. النتيجة 
عــامل حيكمه  يف  نعيش  أننا  املستخلصة 
فكر قاصر معاق ورمبا متجمد يف مسار 
واحد، غري مؤّهل لصناعة جمتمع إنساني 
الفكر  هـــذا  أن  ولـــو  ذاتــــه،  مــع  منسجم 
أخالقيات  وتدعمه  القصور،  مــن  خيلو 
آخر  فكر  اىل  احلاجة  لكانت  إنسانية، 
منتفية وغري بّناءة، ولكننا اليوم يف حاجة 
قصوى اىل إعادة صياغة وجتديد للفكر 
والسلوك اجملتمعي بالدرجة األوىل، كونه 
ميثل )اخللية اجملتمعية( املنتجة للقيادات 
السياسية واالقتصادية وسواها، فمن يا 
املهمة،  بهذه  القيام  على  القدرة  له  تحُرى 
هذا هو السؤال األهم الذي ينبغي أن ال 
بالفعل  وهــل حنن  عليه.  اإلجــابــة  تتأخر 
ويسعى  يعتين  متجدد،  فكر  اىل  حنتاج 
ليقّوم خلل احلاضر ويؤسس للمستقبل، 
كما نقرأ ذلك يف كتاب )عامل الغد( )إن 
واالثرة  باألنانية  مؤطر  املعاصر،  العامل 
الــطــبــقــي، وهـــذا يتجسد يف  ــتــفــاوت  وال
املوازين احلاكمة غري اإلنسانية، فاحلالة 
حالة  تعد  املعاصر،  العامل  يعيشها  اليت 
الفكر  إنسانية  عــدم  مــرّدهــا  مــرضــيــة، 
التكوينية  األصــعــدة  كــافــة  على  وعــوقــه، 
وضــع خمرجات  يتطلب  وذلــك  الضيقة، 

للخروج  هلــا،  املستقبلي  للعالج  فاعلة، 
من احلاضر املتداعي يف مشاكله املريرة 
ضمن صياغة جديدة، مستقبلية ومثلى، 
أية  ويف  وطبيعته،  اإلنسان  ماهّية  مبينة 
وجهة يسري(. هذا يؤشر بقوة ودقة دور 
إحــداث  على  وقــدرتــه  التغيري  يف  الفكر 
موجات متتابعة يف االجتماع قبل سواه، 
بيد أن آليات التطبيق قد تكون خفية، أو 
التشّعب  من  نوع  فيحدث  معروفة،  غري 
والــتــشــظــي والـــعـــشـــوائـــيـــة، وقــــد تــكــون 
فيبقى  الفكر،  على  مقحمة  األخالقيات 
حبيسة  ضيقة،  رؤيــة  يف  دوره حمصورا 
الفكرية  لإلسرتاتيجية  مفتقرة،  املزاج، 
بعيدة املــدى. يف العموم ويف خالصة ما 
)قــده(  الثاني  اجملــدد  قــدم  قوله،  نرتئي 
مشروعا فكريا حضاريا، أراد من خالله 
معتمدا  للعامل،  يقدم صياغة جديدة  أن 
يف ذلك على توفري ذهنية منتجة للفكر 
األخالقي القادر على التأثري الفعلي يف 
جتــديــد رؤى الــنــاس وأفــكــارهــم ومــن ثم 
وبالنتيجة،  سلوكهم،  على  ذلك  انعكاس 
األخالق  مع  السليم  الفكر  يتحد  عندما 
)صياغة  النتائج  تكون  ســوف  القومية، 
التفكري  حــيــث  مـــن  للمجتمع  ســلــيــمــة( 
أيــضــا،  املستقبلية  والـــرؤيـــة  والــســلــوك 
وهذا سنجده من خالل املطالعة املرّكزة 

لفحوى كتاب )عامل الغد(.  

الفكر العدمي يف موازين النظام 
العاملي الجديد

ضحايا العنف االسري: رجل يقتل زوجته بسبب تأخر العشاء
متوج ظاهرة العنف األسري بني سرية وعلنية، والعلين قليل أمام ما ال يعلم وما جيري خفية تت 
ستار العادات والتقاليد واألعراف والقوانني وكل ذلك خالفا للتوجيه اإلسالمي والتشريع اإلهلي والنور 

الرباني والعقل املستنري اإلنساني.
فعلى الرغم من أن املوىل عز وجل قد أوصانا بهم خريًا يف قوله تعاىل، ))واعبدوا اهلل وال تشركوا به 
شيئًا وبالوالدين أحسنا وبذي القربى واليتامى واملساكني((، وقد عرفت البشرية العنف األسري من 
قديم العصور وهلذه الظاهرة أشكال عديدة فهناك العنف الذي يتعرض له األطفال سواء باإلهمال 
وسواء الرتبية أو الضرب والتعذيب وهناك العنف املتبادل بني اآلباء واألوالد وبني اآلباء واألمهات وبني 
األخــوة واألخوات بل وقد أمتد العنف خارج نطاق األسرة الصغرية إلي األقارب واألصهار من عــــداوة 
وعنف يف ما بينهم وهناك العنف الذي تتعرض له الزوجات من األزواج واملتمـــثل فـــــي سوء املعاملة 
والضرب والتعذيب وأن األبواب املغلقة خلفها حكايات كثرية وهذا النوع من العـــــنف يؤثر على األوالد 
وبالتالي على اجملتمع ككل. وقد طفت على السطح حديثًا ظاهرة العنف اجلنسي الذي تتعرض هلا 

احملارم بارتكاب الفحشاء معهم. 
وقد يعترب التهديد املالي أحيانا من أنواع العنف األسري عندما يسيء أحد الزوجني استخدام املوارد 
املالية لالخر أو يورطه يف ديون، فيما تعترب جرمية الشرف آفة من اقات العنف االجتماعي تقتل مئات 

النساء كل سنة يف باكستان على أيدي أقربائهم حبجة صون “شرف العائلة”، وتصل عقوبة جرمية 
القتل يف االردن اىل االعدام شنقا، اال ان احملكمة تفرض عقوبات خمففة يف حال ما يسمى بـ “جرائم 
الشرف” خاصة اذا ما تنازل اهل الضحية عن حقهم الشخصي، فيما يشهد االردن سنويا 15 اىل 20 

جرمية قتل تصنف على انها “جرائم شرف”.
اجملــاالت،  كافة  يف  العصرية  التطورات  تسارع  مع  انــه  االجتماعيني  املتخصصني  من  الكثري  ويــرى 
اليت ختص شؤون األسرة  والتشريعات  القوانني  بالرغم من وجود  املشكالت األسرية  تفاقمت هذه 
واجملتمع، وتهتم الكثري من املنظمات العاملية بتفعيل هذه القوانني لتحسني الوضع األسري وضمان 

تطوير احلياة اجملتمعية. 
أكثر غموضا من خالل حجم املشكالت  العربية أصبح  واقعنا األســري يف معظم اجملتمعات  أن  إال 
اإلجتماعية املتزايدة واملتمثلة يف العنف األسري بكل ما يرتكه من أثار سلبية أصبحت واضحة رغم 

السعي حلجبها مبختلف الوسائل.
وعليه يكتسب موضوع العنف األسري أهمية خاصة لدى املؤسسات احلكومية علـى مستوى العالــــم 
نظرًا لتأثر اجملتمعات به، يف يلي بعض التقارير واحلوادث حول تفاقم العنف االسري يف العامل خالل 

اآلونة االخرية.

األقوام اليت تسكن املعمورة، ختتلف بعضها عن بعض، وحتى القوم الواحد 
سنجد فيه اختالفات باملكونات، وقد تحُنَسب من حيث االختالف إىل الدين 
سكان  يكون  احلالة  هذا  برّمتها، يف  والثقافة  والعادات  واملبادئ  والعقائد 
األرض خمتلفني عن بعضهم، سواء بني اجملتمعات واجلماعات واألفراد بني 
فرد وآخر. فاالختالف قد يكون فكريا أو مبدئيا أو سواه، ويف البحث عن 
املسببات، فهذا يعود إىل أصل املنشأ ووالدة اإلنسان، فأول املسببات هو 
البيئة الشاملة اليت يرتعرع فيها البشر، وال تتوقف البيئة هنا على طبيعة 
اجلغرافية وحدها وال على املكّون القومي العرقي، وال اللغة أو األرض أو 
الدين أو الدم، وال يتوقف االختالف بني األقوام على نوع الثقافة يف هذه 
البيئة أو تلك، فجميع ما ذكرناه من فروع للبيئة يتدخل يف صنع الكينونة 
سلسلة  املفقودة يف  احللقة  على  نعّرج  اآلن  مواصفاتها.  وحيدد  اإلنسانية 
التماسك، متى ميكن أن يكون التنّوع بالضد مما أوردنــا، وهل سيكون يف 
مرحلة أو ظروف معينة وباًء بداًل من أن يكون دواًء للمجتمع، نعم أهم حلقة 
رابطة للتنوع الثقايف اجملتمعي حني يحُصبح التمسك باملنحى التطريف، عازال 
املكونات االجتماعية، حيدث هذا حني يذهب االتفاق على االختالف  بني 
أدراج الرياح، فاحللقة األهم هنا مفقودة، من خالل عدم االتفاق والتوافق 
على االختالف، فماذا حيدث للبنية االجتماعية حني يتم فقدان هذه احللقة 
احلافظة للتناغم والتناسق اجملتمعي دون االضطرار إىل التخلي عن اهلوية 
الفرعية؟. ما سيحدث آنذاك ببساطة هو تفكك النسيج الواحد، واخرتاقه 
بالتطرف والعصبية املفرطة، ما يقود إىل عدم االتفاق على حفظ التنوع 
مقومات  من  وجعله  التنوع  ومحاية  االخــتــالف،  على  االتفاق  أطــر  وتهّشم 
رص الصفوف ال تهدميها، مت انزالق اجملتمع العراقي إىل هاوية التناحر 
واالحرتاف يف أحداث سنوات عجاف بدأت يف أوسط 2005 واستمرت ما 
يقرب من ثالث سنوات، تطاحنت فيها املكونات اجملتمعية حد االحرتاب 
واالقتتال، فحصل ذلك على أساس التناقض العرقي، والقومي، والديين، 
ومفكريه  الــقــوم  علْية  مــن  ـــراد  محُ هــو  مــا  بالنتيجة  والــطــائــفــي.  واملــذهــي، 
واملبادئ  والعقائد  اإلديـــان  احــرتام  بــأن  وإقناعه  اجملتمع  تعليم  وعقالئه، 
االجتماعية  البنية  لتقوية  واألجنع  األقصر  الطريق  هو  املختلفة،  واألفكار 
مدعومة بالعدالة يف احلقوق والواجبات، وعدم تفضيل عرق أو قومية أو 
دين أو مذهب أو طائفة على أخرى، مهما كانت املربرات.  فاجلميع متساٍو 
ويحُنَظر له وفق رؤية وطنية إنسانية متنحه حق العيش اآلمن والتعليم اجملدي، 
وتطالبه بطرد التطرف والتعصب يف الفكر والقول والرأي والسلوك، حينئذ 
احتفاظ  مع  الوطنية،  اهلوية  مظلة  تت  ويتوحد  ويقوى  اجملتمع  يــرتاص 
مجيع اهلويات الفرعية بكينونتها وفكرها ودينها ومذهبها، على أن خيضع 
اجلميع للقوانني السارية اليت تحُسن وفق تشريعات مستفتى ومصوَّت عليها 

من قبل ممثلي األمة أو الشعب.  

كيف نتصدر 
املجتمعات املتقدمة؟

مروة االسدي

علي حسني عبيد

عبد الرزاق عبد الحسني
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مفاهيم

الدول  نوع من  الدولة احلضارية احلديثة 
كرمية  توفري حياة  اجــل  من  الــيت تصمم 
الئقة باالنسان ماديا ومعنويا، تقاس احلياة 
الكرمية مبقدار ما توفره وتضمنه الدولة 
ــة والــعــدالــة واملــســاواة  مــن االمـــن واحلــري
االنسان  لبين  اخل  والــســعــادة  والرفاهية 
واليتها،  وتــت  كنفها  يف  يعيشون  الذين 
ويتم ذلك من خالل مركب حضاري يفعل 
عــنــاصــر صــنــاعــة احلـــضـــارة )االنـــســـان، 
الــطــبــيــعــة، الـــزمـــن، الــعــلــم، الــعــمــل( بهذا 
االجتاه مبا ينعكس على كل جماالت احلياة 
ــة واالجــتــمــاعــيــة  الــســيــاســيــة واالقــتــصــادي
الـــدولـــة احلــضــاريــة هي  والــثــقــافــيــة اخل. 
ذلك االطار العام واحلاضنة الكلية للناس 
السياسي/التشريعي/  والنظام  واالرض 
الــتــنــفــيــذي والــــــذي يــتــحــقــق فــيــه افــضــل 
تفاعل ممكن بني عناصر انتاج احلضارة 
العمل(  العلم  الزمن  الطبيعة،  )االنــســان، 
احملقق لكرامة االنسان وحقوقه ورفاهيته 

وسعادته يف سياق زمين معطى.
ــتــعــريــف مـــع الــتــعــريــفــات  ــتــفــق هــــذا ال وي
ــة هي  ــدول االكــادميــيــة الـــيت تــقــول: “ان ال
نشاطهم  األفـــراد ميــارســون  من  جمموعة 
عــلــى إقــلــيــم جــغــرايف حمـــدد وخيــضــعــون 
لنظام سياسي معني متفق عليه فيما بينهم 
يتوىل شؤون الدولة، وتشرف الدولة على 
واجتماعية  واقتصادية  سياسية  أنشطة 

الــــيت تـــهـــدف إىل تــقــدمــهــا وازدهــــارهــــا 
او  فيها”.  األفــراد  حياة  مستوى  وتسني 
هي جتمع  “الــدولــة  بــان:  القائل  التعريف 
سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي 
يف نطاق إقليمي حمدد وميــارس السلطة 
الــدائــمــة.و  املــؤســســات  عــرب منظومة مــن 
العناصر األساسية ألي دولة  بالتالي فإن 
هي احلكومة والشعب واإلقليم، باإلضافة 
إىل الــســيــادة و االعـــرتاف بــهــذه الــدولــة، 
مبا يكسبها الشخصية القانونية الدولية، 
وميكنها من ممارسة اختصاصات السيادة 
السيما اخلارجية منها”. وهذه التعريفات 
من  خمتلفة  اشكال  بوجود  بالقول  تسمح 
الدول، رغم اشرتاكها بالعناصر االساسية 
التعريفات  عن  خيتلف  تعريفنا  لكن  هلــا. 
يــشــرتط مواصفات  كــونــه  االكــادميــيــة يف 
معينة هلذه الدولة اتصفت بوجودها بكونها 
حضارية، على عكس التعريفات االكادميية 
للدولة.  احلضاري  البعد  تشرتط  ال  اليت 
للدولة  تعريفنا  ان  التعريفني  بني  الفرق 
القيمي،  والبعد  املعياري  البعد  بني  جيمع 
تتوقف  االكادميية  التعريفات  ان  يف حني 
اساتذة  يصر  للدولة.  املعياري  البعد  عند 
العلوم السياسية على ضرورة التمييز بني 
على  نوافقهم  وحنــن  واحلــكــومــة،  الــدولــة 
يستخدمان  املــفــهــومــني  أن  “رغـــم   ، هـــذا 
بالتناوب كمرتادفات يف كثري من األحيان. 

فمفهوم الدولة أكثر اتساعا من احلكومة.
يتضمن  شــامــل  كــيــان  ـــة  ـــدول ال أن  حــيــث 
مجيع مؤسسات اجملال العام وكل أعضاء 
اجملتمع بوصفهم مواطنني، وهو ما يعين 
الدولة.  من  جــزءا  إال  ليست  احلكومة  أن 
أي أن احلكومة هي الوسيلة أو اآللية اليت 
الــدولــة سلطتها وهي  تـــؤدي مــن خــالهلــا 
مبثابة عقل الدولة. إال أن الدولة كيان أكثر 
دميومة مقارنة باحلكومة املؤقتة بطبيعتها: 
حيث يفرتض أن تتعاقب احلكومات، وقد 
التعديل،  أو  للتغيري  احلكم  نظام  يتعرض 
ــنــظــام األوســـــع واألكــثــر  مـــع اســتــمــرار ال
ــة.”  ــــًا الـــذي متثله الــدول اســتــقــرارًا ودوام
لكن هــذا ال مينع مــن الــقــول مــن انــه كما 
اختلف مفهومنا عن الدولة احلضارية عن 
ختتلف  كذلك  للدولة،  االكــادميــي  املفهوم 
احلكومة يف الدولة احلضارية عن غريها 
من احلكومات يف الدولة غري احلضارية. 
اليت  للقيم  منفذة  احلضارية  فاحلكومة 
وساعية  احلضارية،  الدولة  عليها  قامت 
اىل تــقــيــق االهـــــداف الـــيت امــنــت بها، 
الدولة غري احلضارية  بينما احلكومة يف 
امنا هي حكومات ختدم اجندة حزبية او 
فردية معينة، وهذا ما جنده يف عموم دول 
ما يسمى بالعامل الثالث او الدول العربية 
احلضارية  باملعايري  املتخلفة  واالسالمية، 

للدولة. 

الدولة الحضارية الحديثة

ما الذي تعرفه عن السايكوباثية؟!
السايكوباثية هي اضطراب يف الشخصية يتميز صاحبه بالعديد من الصفات، أهمها سلوك ضد 
اجملتمع )anti-social(، والغطرسة واخليانة والتالعب باآلخرين، مع افتقاد الشعور بالتعاطف مع 
الندم على أفعاله اخلاطئة، وهو أمر غالبا ما يقود إىل سلوك  ضحاياه، وعدم الشعور بالذنب أو 

إجرامي.
ارتكاب اجلرائم  التطرف يف  قمة  السايكوباثية متثل  الشخصية  أن  النفسيني  األطباء  بعض  يعتقد 
والــكــذب والــســرقــة، وتــدعــم اعتقادهم حقيقة شيوع هذا  واملــوبــقــات، مــع االعــتــداء على اآلخــريــن 
االضطراب لدى األشخاص املوجودين يف السجن، وذلك وفقا للمكتبة الوطنية للصحة يف الواليات 

املتحدة األمريكية.
يكمن أحد جوانب خطورة الشخصية السايكوباثية يف أن صاحبها قادر على التعامل بوداعة ولطف مع 
اآلخرين، كما أنه قادر على امتداح احمليطني به ونيل ثقتهم ثم استخدام ذلك يف التالعب بهم، وهو 
وإن كان يف الظاهر حيب من حييطون به إال أن سلوكه احلقيقي هو ضدهم، تقدر نسبة من يتصفون 

بشخصية سايكوباثية يف اجملتمع بـ1٪، أما بني املساجني فهي ترتفع لتبلغ من 15٪ إىل ٪25.
يوصم الكثريون من السفاحني واحلكام املستبدين الذين قتلوا اآلالف بأنهم سايكوباثيون، ويستدلون 
على ذلك بارتكابهم هذه اجلرائم مع عدم إبدائهم ذرة ندم، بل إنهم قد يشرعنون أفعاهلم ويقولون 

إنهم محوا “الدين” أو “األمة” أو “الوطن” أو أن “اهلل دعاهم هلذه املهمة العظيمة”. األعراض: أسلوب 
والتالعب مبن حوله، عفوية  األمانة  الغطرسة واخلــداع، خيانة  يقوم على  التعامل مع اآلخرين  يف 
السايكوباثي يف ارتكاب أعماله، االندفاع وعدم تمل املسؤولية، القدرة على التعامل بوداعة وإخالص 
مصطنع، القدرة على اكتساب ثقة اآلخرين، تكرار خرق القانون، إهمال سالمته وسالمة اآلخرين، 
تكرار ممارسة السرقة والكذب والشجار، عدم القدرة على إظهار الندم على ما يفعله من أخطاء، 

عدم الشعور بالذنب، الغضب، تعاطي املخدرات أو اإلدمان.
التالية دور فيها:  األسباب: من غري املعروف سبب الشخصية السايكوباثية، لكن قد يكون للعوامل 
الوراثة واجلينات، التعرض لسوء املعاملة أثناء الطفولة، إدمان اخلمر يرفع خماطر املرض، وفقا 

للمكتبة الوطنية للصحة.
فإن إشعال النريان واحلرائق أثناء الطفولة قد يرتبط باملرض، القسوة على احليوانات، كقتلها أو 

تعذيبها أثناء الطفولة، الرجال أكثر إصابة باملرض من النساء.
من القضايا األخالقية اليت يثار بشأنها اجلدل حقيقة وجود مرض لدى الشخص، إذ يقول البعض 
إن تعريف شخص جمرم مثال بأنه سايكوباثي يعطيه مربرا الرتكاب اجلرمية ألنه جمرب جبيناته على 

أن يكون جمرما، فالذنب ليس ذنبه، وبدل العقاب جيب أن يتلقى مساعدة.

إن ارتباط الثقافة باجملتمع ارتباط متالزم، إذ ال ميكن أن نفهم جمتمعًا 
إال بفهم ثقافته، كما ال ميكن أن نفهم ثقافة أي جمتمع إال بفهم اجملتمع 
ذاته، سواء كان ذلك يف جوانبه الثابتة كاألديان والقيم األخالقية، أم يف 
جوانبه املتطورة واملتغرية كاإلبداع والفن واألدب واإلنتاج العلمي وغريها 
للمرحلة  ومواكبًة  تغرّيًا  أســرع  هي  والــيت  املتطورة  الثقافية  األفعال  من 

التارخيية اليت مير بها اجملتمع.
وقد تأكد الدور االجتماعي للثقافة من خالل: التأثري القيمي واألخالقي 
والسلوكي للثقافة حبياة الفرد، يف التصرفات والسلوك، إذ يعرب عن ثقافة 
الفرد ورؤيته لذاته ولألشياء من حوله ومبقدار الوعي الثقايف لدى الفرد 

يزداد دوره يف احلياة وتزداد رسالته اإلنسانية حنو جمتمعه واآلخرين.
استطاع  فقد  التاريخ،  مر  على  اإلنساني  التواصل  كبري يف  دور  للثقافة   
من خالهلا  ونامية حقق  متجددة  ثقافية  آليات  ويطور  يبتكر  أن  اإلنسان 
معرفة واسعة باحلياة، وتعزز هذا الدور من خالل الوسائل احلديثة اليت 
تّوجت بثورة االتصاالت واملعلومات، فجعلت التواصل اإلنساني أكثر قدرة 
بأنفسهم  معرفتهم  زاد  البشر مما  بني  واجلسور  احلواجز  اخــرتاق  على 

وبغريهم.
 تزايد اإلدراك لدور الثقافة يف تغيري اجتاهات الرأي العام احمللي والعاملي، 
من خالل التأثري غري املباشر للفعل الثقايف يف حياة الشعوب، ولقد تعزز 
دور الثقافة على املستوى العاملي يف العقود األخرية من خالل إنشاء عدد 
من املنظمات واملؤسسات الثقافية العاملية واإلقليمية ولعل املنظمة الدولية 
املستوى  وعلى  مقدمتها،  يف  تأتي  )اليونسكو(  والثقافة  والعلوم  للرتبية 
اإلقليمي تربز املنظمة العربية واملنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم 
الدولي  الثقايف  للفعل  وآليات  أدوات  تشكل  اليت  املؤسسات  من  وغريها 

واإلقليمي.
والربامج  اخلطط  وطالباتها  لطالبها  تهيء  الرتبوية  املؤسسات  كانت  إذا 
تصيل  يف  أهمية  من  والــربامــج  اخلطط  هلــذه  ملا  والتدريبية  التعليمية 
الطالب والطالبات للمواد العلمية اليت جاءوا لدراستها، فإن هناك جانبًا 
آخر ال يقل أهمية عن ذلك، أال وهي مصادر الثقافة الرتبوية لدى هؤالء 
الـــدرس واملختربات  الــطــالب والــطــالــبــات، إذ أن مــا يقدم داخــل قــاعــات 
واملعامل ال ميثل إال جزءًا من عملية الرتبية اليت جيب أن يتلقاها الطالب 
املستوى  رفع  هو  الرتبوية  املؤسسات  به  تعنى  مما  أبــرز  لعل  والطالبات. 
رؤية  وإجيــاد  التثقيف  توفري فرص  من خالل  وطالباتها  لطالبها  الثقايف 
تثقيفية نقدية لديهم حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع املؤثرات الثقافية يف 
اجملتمع، وذلك من أصعب املهمات أمامها إذ أن تشكيل الرؤى الثقافية يتم 
قبل من خالل مؤثرات كثرية، وتأتي هذه الرؤى يف بعض األحيان حمملة 
بكثري من املعوقات اليت تد من دور املؤسسة الرتبوية يف تكوين التصورات 
واألفكار الثقافية لطالبها وطالباتها، إذ يأتي هؤالء وقد تأثروا مبؤثرات 

كثرية لعل من أبرزها األسرة واملدرسة واألصدقاء وغريهم. 

األزمات الطبيعية 
وغري الطبيعية

مروة االسدي

محمد عبد الجبار الشبوط

مروة االسدي
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مؤتمر  االصالح التشريعي

مؤسسة النبأ ترعى املؤتمر الوطني يف جامعة 
الكوفة حول االصالح التشريعي ومكافحة الفساد

واالعـــالم،  للثقافة  النبأ  مؤسسة  عــقــدت 
ــعــاون مـــع كــلــيــة الـــقـــانـــون يف جــامــعــة  ــت ــال ب
الكوفة، مؤمترها العلمي الثاني تت شعار 
التشريعي طريق حنو احلكومة  “االصــالح 
ــفــســاد، يف يــومــي  ــدة ومــكــافــحــة ال ــرشــي ال
األربعاء واخلميس بتاريخ 26/25 نيسان/

كــبــري من  ابــريــل 2018، وحبــضــور مجــع 
والطلبة  واالداريــة  األكادميية  الشخصيات 
واستمر املؤمتر ملدة يومني تناقش فيه على 

شكل جلسات العشرات من البحوث.
الكاتب  املؤسسة  مــديــر  أوضـــح  جهته  مــن 
الصحفي علي الطالقاني، ان “هذا املؤمتر 
احلكم  مــوضــوعــة  ملناقشة  كــبــرية  فــرصــة 
الرشيد ومكافحة الفساد، وخصوصا حنن 
على ابواب انتخابات تشريعية تشكل نقطة 
انــه “ال  الــعــراق”، مبينا  تــول يف مستقبل 
مقومات  واســتــدامــة  احلــكــم  أركـــان  تكتمل 
احلكم الرشيد ومكافحة الفساد، اال عرب 
القرار  صنع  يف  املشاركة  عناصر  توفري 
التمثيل  تقق  نزيهة  انتخابات  خالل  من 
الــدكــتــور سامي  قــال  الـــعـــادل”. مــن جانبه 
جامعة  يف  الــقــانــون  كلية  عميد  املــعــمــوري 
الكوفة ان “املواضيع اليت يناقشها املؤمتر 
مهمة جدا خصوصا وهي تهتم يف اجلانب 
يعاني من  البلد  ان  اذ  واالداري  التشريعي 

ضعف يف اجلانب االداري”. 
للمؤمتر  االعالمية  اللجنة  فيما بني عضو 

كــمــال عــبــيــد، انـــه “ميــكــن اعــتــبــار املــؤمتــر 
الدولة  أمام رجال  آفاق واسعة  لفتح  بوابة 
ــهــم”، مـــؤكـــدا على  رمبـــا تــكــون غــائــبــة عــن
املؤمترات  هذه  مثل  عقد  “مواصلة  اهمية 
ـــني املــؤســســات  واســـتـــمـــراريـــة الـــتـــعـــاون ب
اجلــامــعــيــة واإلعـــالمـــيـــة ملـــا تــقــقــه من 
السياسية  املشكالت  بــوضــع  تتعلق  نتائج 
واحلقوقية واالقتصادية والتعليمية وسواها 

أمام طاولة املسؤولني ملعاجلتها”.
بــيــنــمــا امجـــع املـــشـــاركـــون يف املـــؤمتـــر من 
الــواقــع  ــهــوض يف  ــن ال الــبــاحــثــني عــلــى ان 
اىل  احلــكــومــي حيــتــاج  واالداء  الــســيــاســي 
تـــضـــافـــر اجلــــهــــود مــــن قـــبـــل املـــؤســـســـات 
الثقافية واالعالمية من اجل استثمار هذه 
االجتماعات اهلادفة بأفضل صورة ممكنة.

النبأ  مــؤســســة  كــلــمــة  تــضــمــنــت  ـــك  ذل اىل 
ــي: الــتــحــدي األكــــرب الــــذي يــواجــهــه  ــل مـــا ي
الــعــراقــيــني مجيعا هــو آفــة الــفــســاد الــذي 
يشكل مرتعا خصبا لكل اآلفات واألزمات، 
السلطة وضعف  يبدأ سوء استخدام  حيث 
القانون والفساد السياسي واإلداري، ونشر 
دفع  على  الناس  كإجبار  االبتزاز،  أساليب 
الــرشــى وتــصــاعــد حـــاالت االخــتــالس وما 
والفوضى  الفقر  نشر  اىل  لتنتهي  شابه، 
وفقدان الثقة وهشاشة النسيج االجتماعي.
وعليه تبقى املسؤولية الكربى يف مواجهته 
فمنذ  وتشريعية،  سياسية  مسؤولية  هــي 

شعار  اجلميع  رفــع  ونصف  عقد  من  أكثر 
االحيان  من  كثري  لكن يف  الفساد  حماربة 
ــوافــقــات عــلــى الــفــســاد يف  ــكــون هــنــاك ت ت

اخلفاء على حساب حماربته يف العلن.
كما تعمل مؤسسة النبأ للثقافة واالعالم مع 
مراكز الدراسات والبحوث واملنظمات غري 
التنمية  بناء  عملية  تطوير  على  احلكومية 
عملية  وترشيد  واالقتصادية،  االجتماعية 
تتناسب مع خمرجات احلكم  القرار  صنع 
فللمؤسسة  الــفــســاد،  ومــكــافــحــة  الــصــاحل 
الفرات  مركز  مــع،  اسرتاتيجية  شراكات 
مركز  االسرتاتيجية،  والــدراســات  للتنمية 
واحلريات، مركز  للدفاع عن احلقوق  آدم 
االمـــام الــشــريازي لــلــدراســات والــبــحــوث، 
السرتاتيجية  لــلــدراســات  املستقبل  مركز 

ومجعية املودة واالزهار للتنمية النسوية.
يف الــوقــت نــفــســه، اقـــام قــســم الــفــنــون يف 
بالتعاون  واإلعـــالم  للثقافة  النبأ  مؤسسة 
مع كلية القانون يف جامعة الكوفة، معرضه 
الفين الرابع عشر للكاريكاتري تت عنوان 
)ريشة ضد الفساد( مبشاركة 17 فنان من 
6 دول عربية. وقال مدير قسم الفنون يف 
انه  الــركــابــي،  األمـــري  عبد  النبأ  مؤسسة 
 50 من  اكثر  الفنانني  من  املشاركون  “قدم 
الفساد  مــنــوع تــدثــت عــن ظــاهــرة  عمال 
)اإلداري  ومــظــاهــرهــا  أشــكــاهلــا  مبختلف 

واملالي والسياسي واالخالقي والفكري(.

البيان الختامي ملؤتمر االصالح التشريعي طريق نحو الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد

النيابي  بالنظام  النظم الدستورية للدول اليت تأخذ  تظهر الرقابة عادًة يف 
الربملاني، ذلك أن هذا النظام قائم على مبدأ الفصل بني السلطات الثالث 
يعين  ال  الفصل  هذا  لكن  والقضائية،  والتنفيذية  التشريعية  وهي  املعروفة 
تامًا بني سلطات احلكم، وحيــول من دون  مــادي يفصل فصاًل  إقامة سياج 
مقتضى  فــإنًّ  ثم  ومن  باألخرى،  املساس  لوظيفتها حبجة  منها  كل  مباشرة 
مبدأ الفصل بني السلطات أن يكون بني السلطات الثالث تعاون، وأن يكون 
لكل منها رقابة على األخرى يف نطاق اختصاصاتها، حبيث يكون نظام احلكم 
قائمًا على أساس أن السلطة تد السلطة. ومع هذا جيب أن نسلم حبقيقة 
أن موضوع الرقابة ليس حكرًا على نظام احلكم بعينه، فهي وإْن كانت تتبدى 
بشكل أوضح يف النظام الربملاني، إاّل أن هذا ال يعين عدم وجود أية مظاهر 
هلذه الرقابة يف نظام احلكم األخرى. تتسم أهداف الرقابة الربملانية أحيانًا 
بالتكامل وأحيانًا أخرى بالتضارب، ويرجع ذلك إىل تعدد القائمتني بالرقابة 
وتباين أهدافهم وانتماءاتهم السياسية، ويف هذا الشأن نشري إىل أن رغبة 
هي  التطور،  ملسايرة  القوانني  وتنقية  الدستور  إعمال  يف  الربملان  أعضاء 
أهداف تسري جنبًا إىل جنب مع هدف مراقبة اإلنفاق، كما أن تأثري أهداف 
اهلدف  هذا  شدة  التنفيذية، ختتلف حسب  السلطة  على  الربملانية  الرقابة 
وطموحات القائم به، فالرغبة يف جمرد االستعالم عن أمر حمدد، يعّد هدفًا 
متواضعًا مقارنة بهديف إسقاط احلكومة أو حماسبة اإلنفاق. إنَّ الرقابة اليت 
ميارسها جملس النواب على أعمال السلطة التنفيذية تستند إىل أساس أن 
جملس النواب ميثل إرادة الشعب ويعرب عن طموحاته وآماله اليت يريد أن يتم 
تقيقها عن طريق نوابه الذين أنتخبهم بإرادته احلرة، فطاملا كان الشعب هو 
مصدر السلطات فإن الربملان هو النائب عن الشعب يف هذه املهمة. تتجلى 
النظام الربملاني من  التنفيذية( يف  )السلطة  مظاهر الربملان على احلكومة 
خالل الوسائل واإلجراءات اليت ميلكها أعضاء الربملان جتاه احلكومة، واليت 
يف  واحلــق  أعضائها،  مبختلف  احلكومة  إىل  األسئلة  توجيه  حق  يف  تتمثل 
تقديم اقرتاح بالتأجيل بهدف مناقشة أمر حمدد ذي أهمية عامة وعاجلة، 
وأيضًا حق يف تشكيل جلان التحقيق بهدف تقصي احلقائق عن وضع معني 
يف أجهزة السلطة التنفيذية، وأخريًا احلق يف حجب الثقة من الوزارة أو أحد 
الوزراء وهو ما يعرف باملسؤولية الوزارية السياسية، ومن خالل دراستنا ظهر 
لنا أن هناك فجوة كبرية بني اجلانب النظري وما حيدث يف الواقع العملي، 
وسبب ال يتوقف على مقدار وحجم الوسائل الرقابية املقررة بقدر ما يتوقف 
على كيفية أداء هذه الوسائل، وهذا ما أدى إىل اختالل التوازن بني السلطتني 

التشريعية والتنفيذية لصاحل هذه األخرية. 

اإلصالح التشريعي 
للدور الرقابي ملجلس 

النواب يف دستور العراق 
لسنة 2005

املؤمترون اىل  املؤمتر توصل  انعقاد  البحوث املشاركة وعلى مدار فرتة  من خالل عرض ومناقشة 
البيان اخلتامي للمؤمتر وكما  التوصيات توزعت على حماور املؤمتر الست مثلت جوهر  مجلة من 
الالمركزي  والنظام  االداري  القانون  جمال  يف  التشريعي  االصــالح  حمور  توصيات  أواًل//  يلي:- 
والوظيفة العامة والقرار االداري وحمور االليات القانونية الالزمة لتحقيق مفهوم احلكومة الرشيدة:  
نوصي السلطتني التشريعية والتنفيذية األخذ جبدية بالتقارير العاملية اخلاصة مبؤشرات احلوكمة 

وتسني األداء احلكومي يف ضوئها.
وجوب تطبيق مبدأ سيادة القانون على احلاكم واحملكوم، فاحلصانة تحُعطى لسياقات أداء الوظيفة 

العامة وليست احلماية من اخلضوع للقانون.
ضبط الفساد من خالل تطبيق آليات تتعلق بتحديد اجلهات املاسكة مبصادر الصرف املالي ووضع 
األحُطر العلمية جلهات الصرف. تقيق مسارات التنمية اإلقتصادية من خالل: تنويع مصادر الدخل، 
من  التقليل  نتائجه:  من  وسيكون  واألجني  احمللي  اإلستثمار  والــزراعــي،  الصناعي  القطاع  تطوير 
إحرتام  خالل  من  اإلجتماعية  التنمية  مسارات  تقيق  الفقر.  نسبة  من  التقليل   – البطالة  نسبة 
التنوع اإلجتماعي، حقوق األقليات، اخلدمات اإلجتماعية )التعليم – الرعاية الصحية – الكهرباء – 
املياه(. كذلك مشلت توصيات حمور االصالح التشريعي يف جمال املعامالت املدنية واالسرة واالحوال 

الشخصية واجلنسية وتنازع القوانني والتشريعات االجرائية  نوصي وزارة البيئة وبالتعاون مع اجلهات 
ذات االختصاص إىل تشكيل جلنة عليا تأخذ على عاتقها دراسة أهم عناصر البيئة يف العراق ووضع 
تسعرية لكل عنصر من هذه العناصر يف حالة االعتداء عليها من قبل الغري وفقا جلدول يعد سلفا، 

للتسهيل على القضاء العراقي يف تقدير التعويض عن اإلضرار البيئية اليت ترفع إمامه.
العراقية  املادة )13( من قانون اجلنسية  )اوال( من  الفقرة  العراقي تعديل نص  نقرتح على املشرع 

النافذ لتصبح الصياغة بعد التعديل على النحو االتي: )اذا ختلت املرأة عن جنسيتها
العراقية وفقًا ألحكام املادة )12( من هذا القانون حق هلا ان تسرتد جنسيتها العراقية يف احلاالت 
اآلتية: أواًل- اذا تزوجت من شخص يتمتع باجلنسية العراقية بعد انقضاء زواجها االول وترجع اليها 
اجلنسية العراقية من تاريخ تقدميها طلبًا بذلك على ان تكون قد اقامت يف العراق سنة واحدة قبل 
تقديم الطلب وان تكون موجودة فيه وقت تقدميه(. نقرتح على املشرع العراقي تعديل نص الفقرة 
الثانية من املادة )13( من قانون اجلنسية العراقية لتصبح الصياغة بعد التعديل على النحو اآلتي: 
)اذا ختلت املرأة عن جنسيتها العراقية وفقًا ألحكام املادة )12( من هذا القانون حق هلا ان تسرتد 
جنسيتها العراقية يف احلاالت اآلتية: ثانيًا-اذا انتهت الرابطة الزوجية ترجع اليها اجلنسية العراقية 

من تاريخ تقدميها طلبًا بذلك، على ان تكون مقيمة يف العراق عند تقدميها الطلب(. 
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يف الوقت الذي تتسابق فيه دول العامل 
لتحصد املرتبة االوىل يف الدول االكثر 
ــعــراق اىل  ــت، يــرتاجــع ال ســرعــة انــرتن
يف  العاملي،  التصنيف  يف  القائمة  ذيــل 
ظل صمت اجلهات املسؤولة عن اجياد 
احللول ملوضوع أصبح العصب الرئيس 

للحياة، واستنكار شعي غري جمٍد.
قفزة نوعية

يــبــدو ان االزمــــة املــالــيــة الـــيت مــر بها 
تظهر  بدأت  املاضية،  السنوات  العراق 
اثارها على اجلسد املؤسساتي للدولة، 
منذ ما يقارب الشهرين تعاني منظومة 
االنرتنت من تلكؤ حاد يف عملية جتهيز 
املواطنني، بسبب فقدانها ما يقارب 40 
ملدا شهريًا، اذ تبلغ قيمة املدا الواحدة 
مليون دوالر، واملدا وحدة قياس سعات 

.10G االنرتنت وتساوي
ذلــك اىل ضعف كبري يف خدمات  ادى 
للنائب  تــصــريــح  ـــصـــاالت، حبــســب  االت
هـــدى ســجــاد ملــصــادر اعــالمــيــة والـــذي 
مع  وبالتعاون  النزاهة  “هيئة  فيه:  بينت 
كركوك  حملافظة  الــعــام  املفتش  مكتب 
لسعات  تهريب  عملية  اكــرب  ضبط  مت 
ـــام شــركــة  االنـــــرتنـــــت، مــــن خـــــالل قـــي
املشروع  بتشغيل  ايرثلنك،  سيمفوني 

وتهريب السعات”.
ــــــذي اكـــــد فـــيـــه وزيــــر  ويف الــــوقــــت ال

مؤمتر  ــراشــد يف  ال االتــصــاالت حسن 
صحايف ان مطلع نيسان املقبل سيشهد 
قــفــزة نوعية يف خــدمــات االنــرتنــت يف 
الـــعـــراق، اســتــيــقــظ الـــراشـــد يف الــيــوم 
الــثــانــي عــلــى انــقــطــاع شــبــه تـــام وعجز 
مؤمتر  اول  ففي  املشكلة،  معاجلة  عن 
صــحــايف لــه يف كــانــون الــثــانــي املــاضــي 
قال الراشد: ان قطع حصل يف الكابل 
الضوئي الذي جيهز العراق باالنرتنت، 
على عمق 130 كم يف دولة قطر باجتاه 
االمر  معاجلة  وسيتم  البحرين،  مملكة 

سريعًا.
رئيس مهندسي دائرة اتصاالت كربالء 
رائـــد عــبــودي اكــد ان احملــافــظــة تشهد 
اجل  من  اهلندسية  لطواقمها  استنفارًا 
مبينًا  للمشرتكني،  خدمة  افضل  توفري 
ان االسباب احلقيقية لضعف االنرتنت 
الكيبل  مشكلة  وان  جمهولة،  االن  اىل 
الضوئي مل تؤثر على جودة اخلدمة منذ 
حمافظة  يف  احلــالــي  وقتنا  اىل   2014
كربالء، واستبعد العبودي ان يكون هناك 
تدخال سياسيًا يف ذلك، مشريَا اىل ان 
شركات اهلاتف النقال واستمرار خدمة 
مشكلة يف  وجــود  عــدم  على  دليل   3G
الشبكات، اذ اننا جنهز شركات اهلاتف 
النقال من بداالت خاصة داخل الدائرة.

نشر  بــــوك،  الــفــيــس  عــلــى  يف صفحته 

احملــلــل الــســيــاســي هــــادي جــلــو مرعي 
مقااًل تناقلته الصحف العربية ووسائل 
االعالم، قال فيه: اخريًا مسكنا احلوت 
الذي عض الكيبل الضوئي، الذي ينقل 
حـــزم االنــرتنــت عــرب الــبــحــر اىل الــرب 
دون  عالية  تقنية  وبــوســائــل  الــعــراقــي، 
احلاجة اىل شباك صيد، اذ ان حسناء 
مــن ختدير  الرقمي متكنت  الــعــامل  مــن 
الكيبل،  قطع  يف  تسبب  الـــذي  احلـــوت 
ويتم االن احتجازه داخل اروقة احلكومة. 
ويتسأل اصــحــاب ابـــراج االنــرتنــت هل 
اجملهزة  الشركات  احلكومة  ستحاسب 
اذ  اموال الشعب؟،  املسؤولة عن سرقة 
الكلفة  عالية  الشهرية  االشــرتاكــات  ان 
مــقــارنــة بــســوء الــتــغــذيــة مـــن املــصــدر، 
جواد عودة صاحب احد االبراج يقول: 
نتعرض اىل ضغط من االهالي بسبب 
االنـــقـــطـــاع شــبــه الـــتـــام لـــالنـــرتنـــت، يف 
املسؤولة  اجلهات  عجزت  الــذي  الوقت 
وفضلت  وجــدتــه  او  السبب  اجيـــاد  عــن 
ـــرى مــواطــنــون  عـــدم االفــصــاح عــنــه. وي
االحزاب  انها ضغوط متارسها  اخرون 
عــلــى الــشــعــب مـــن اجـــل الـــوصـــول اىل 
مقبل  الــعــراق  وان  خصوصًا  غاياتها، 
يقلب  قد  كبري،  وطــين  استحقاق  على 
الطاولة على من هم يف اصدارة املشهد 

السياسي اليوم.  

سبب ضعف االنرتنت يف العراق: 
حيتان البحار ام حيتان الفساد؟
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نفوق جماعي: حيوانات نادرة قد ال يراها الجيل القادم
لبيئة احليوانات تأثري مباشر وكبري على التنوع االحيائي، وتوجد احليوانات يف كل األماكن، ويف 
مجيع أنواع املناخات على األرض، ويف مجيع مستويات األعماق يف احمليطات، وتعيش أنواع كثرية 
من احليوانات يف املكان نفسه على االغلب، وعادة ما تكون هي نفس احليوانات اليت عاشت يف ذلك 
املكان منذ آالف السنني، وعليه فإن أجسام احليوانات وطرق معيشتها متوائمة متاما مع ظروف 
أماكن وجودها، لذلك تتحرك تلك احليوانات بسهولة عرب تلك األماكن، كما جتد طعامها بيسر فيها 
وتتكاثر بكثرة يف تلك االماكن، ويسمى الوسط الذي يعيش فيه احليوان بيئة احليوان، وفيما يأتي 

جتميع للحيوانات حسب بيئتها.
أو تدمري  يوميا بسبب الصيد اجلائر هلا  نوع من احليوانات  أكثر من 100  انقراض  يشهد عاملنا 
اإلنسان لبيئتها الطبيعية، فهل تستطيع حدائق احليوان محاية هذه احليوانات املهددة باالنقراض 
واحملافظة عليها؟، فبحسب بعض العلماء، يواجه كوكب األرض سادس موجة انقراض مجاعي، مع 
فقدان األرض أللفي فصيل خمتلف من املخلوقات سنويًا، وإن استمرت موجات االنقراض على هذا 
احلال، لن تعرف األجيال القادمة كثريًا من املخلوقات والتجارب الربّية نظرا النقراض مزيد من 

احليوانات.
فــرتات قصرية  أحــداث معينة، يف  االنقراض خالل  زيــادة كبرية يف معدالت  فقد شهدت األرض 

من الزمن، ليحدث ما يحُعرف باالنقراض اجلماعي، حيث تتنوع األسباب اليت تؤدي إىل انقراض 
احليوانات بني اعتداء اإلنسان على بيئتها الطبيعية إضافة إىل التغريات املناخية كما أن اإلنسان 
نفسه يقتل عمدا الكثري من احليوانات ألسباب خمتلفة. فهناك عصابات متخصصة يف إنتاج األملاس 
يف مناطق احلروب واألزمات تقوم عمدا بقتل الغوريالت كما أن األسواق يف أفريقيا ال ختلو من حلوم 

حيوانات برية مصنفة على أنها نادرة.
وتزيد يف الوقت احلالي عمليات صيد األفيال بشكل غري مسبوق يف غرب أفريقيا السيما من قبل 

جتار العاج. 
وال تنجو األفيال عادة من عمليات الصيد إال إذا كانت تت حراسة مشددة، فيما يعترب النحل أحد 
أهم أنواع احلشرات اليت تؤثر على التوازن البيئي من خالل مساهمته بتلقيح النباتات واحلفاظ 
عليها من االنقراض، فضال عن دوره يف زيادة احملاصيل الزراعية، وخيشى الباحثون أن تنقرض 

ثالثة أرباع فصائل احليوانات اليت نعرفها اليوم يف غضون جيلني فقط.
وتعد معدالت االنقراض احلالية أعلى من املعدالت السابقة املتوقعة بـ 50 مرة، ما يشري إىل أن 
هناك انقراض مجاعي يلوح يف األفق. ويف حال متكنا من وقف تدهور التنوع البيولوجي يف املستقبل 

القريب، فمن املمكن أن نتجنب هذه الكارثة اليت قد تدث بعد 100 عام.

بات غزو األرض للفضاء واحتمالية غزو الفضائيني كوكبنا قضية جدلية 
املذهلة على هذا  االكتشافات  تزايد  العلمية، خصوصا مع  االواســط  يف 
الصعيد وكان اخرها، ما كشفه خرباء حول كيف ميكن الدخول يف اتصال 
مع القادمني من الكواكب األخرى، وأفادت “غازيتاديلي” إحدى اجلرائد 
اإللكرتونية الروسية بأن اخلرباء ينصحون باللجوء إىل استعمال اإلشارات 
الكواكب  من  القادمني  مع  اتصال  للدخول يف  الليزر  أو شعاع  الالسلكية 
األخرى، فيما تنوي ناسا إطالق “كبسولة الزمن” قريبا إىل الفضاء، حاملة 
أفضل تعليقات مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي، حيث بدأت وكالة 
الفضاء األمريكية ناسا يف مجع تعليقات رواد مواقع التواصل االجتماعي 
اليت حيتفل يف سبتمرب  “فوياجر”،  الفضاء  مسبار  إىل  إرساهلا  بغرض 
الفضائية  باحملطة  والتحامه  الفضاء  إىل  النطالقه  األربــعــني  بالذكرى 
الدولية. على صعيد ذي صلة، يتساءل املهتمون بشؤون الفضاء، هل تنجح 
ناسا يف استخراج األكسجني من الغالف اجلوي للمريخ؟، اإلجابة تكمن 
العلماء مواد حية، مثل الطحالب والبكترييا يف  بالنتيجة بعدما سريسل 
مهمة »روفر« 2020 إىل املريخ، يف حماولة خللق هواء صاحل لالستهالك 
البشري، وتهدف العملية إىل تغذية الكائنات احلية الدقيقة يف تربة املريخ 
على أمل أنها سوف تضخ األكسجني كمنتج ثانوي. وميكن بعد ذلك أن يكون 
متاًحا للتنفس أو استخدامه كوقود للصواريخ لعودة الرحالت إىل األرض.

من جانب اخر، أعلنت الوكالة األمريكية للفضاء “ناسا” عن نيتها إطالق 
املركبة فضائية “نيو هوريزن” للقيام برحلة إىل ما يسمى باملنطقة الثالثة، 
وحبسب اخلرب الذي نشرته صحيفة “ديلي تلغراف” الربيطانية وترمجته 
واحــدة من  القادم إىل  أيلول/ سبتمرب  املركبة يف  “عــربــي21”، ستنطلق 
أعمق املناطق وأكثرها غموضا يف النظام الشمسي، وشحنت ناسا املركبة 
يف نيسان/ أبريل للحفاظ على طاقتها أثناء سفرها خالل حزام “كايرب”، 
والكواكب  بالشمس  احمليط  اجلليدي  احلــطــام  مــن  واســعــة  منطقة  وهــو 
ويسمى أيضا باملنطقة الثالثة. أعلن علماء من الواليات املتحدة عن تصادم 
أن  ــدوره ميكن  ب الــذي  املــشــرتي،  كوكب  مع  تتل”  “سويفت  ملذنب  حمتمل 
يقضي على البشرية يف سنة 4479، وبسبب هذا املذنب، حيدث وابل من 
وموظف  الفضاء  علماء  ووفقا ألحد  األرض.  كوكب  على  عام  كل  الشهب 
املذنب من  بالبعيدة، سيقرتب  ليست  فــرتة  أنــه خــالل  “نــاســا”،  وكالة  يف 
بــاألرض غري حمتمل، ولكن  األرض، ويشري اخلــرباء إىل أن االصطدام 
هناك نسبة عالية بأن يصطدم مع كوكب املشرتي. وعليه، نرجع اىل صلب 
املوضوع، قديم هو حلم اإلنسان باستيطان القمر واملريخ وكواكب الفضاء 
األخرى، وعندما يصبح هذا احللم ممكنًا، سوف حيتاجون إىل تصنيع كل 
احتياجاتهم بدءا من األدوات اخلفيفة حتى املنشآت الضخمة من املوارد 

احملدودة املتاحة لديهم هناك.  

يف عمق الكون: 
هل سكان األرض 

وحدهم؟!

وصال االسدي
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هل انتهى عصر فيسبوك، هل حفر دكتاتور 
بنفسه،  قربه  االجتماعي  التواصل  مواقع 
جــــراء فــضــيــحــة أكـــرب خـــرق مــعــلــومــاتــي، 
هـــل تــغــري “فــضــيــحــة فــيــســبــوك” قــواعــد 
تساؤالت  االجتماعي؟،  بالتواصل  اللعبة 
مفتوحة، يصعب تكهن اإلجابة عليها، فال 
من  أكثر  معلومات  تسريب  تــزال فضيحة 
يرتدد  لفيسبوك  مستخدم  مليون  مخسني 
صداها حول العامل، وتزيد املخاوف بشأن 
اســتــخــدام شــركــة الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
لــلــبــيــانــات. قـــادة االتــــاد األوروبـــــي حثوا 
ضمان  على  االجتماعي  التواصل  شبكات 
الكاملة  واحلــمــايــة  املــمــارســات،  شفافية 
للبيانات الشخصية، حيث يواجه فيسبوك 
معه  الــعــامــلــون  النفسيون  واالخــصــائــيــون 
مــعــضــلــة بـــشـــأن قـــواعـــد تــنــظــيــم الــعــمــل 
خلفية  عــلــى  خــــرباء،  حبــســب  املستقبلية 
هذا  يف  املتوافرة  املعلومات  بــأن  الكشف 
املـــوقـــع لــلــتــواصــل االجــتــمــاعــي قـــد تــكــون 
استخدمت للمساعدة يف انتخاب الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب.
يف اســـــرع وقـــــت، خــــرج مـــؤســـس مــوقــع 
فــيــســبــوك مــــارك زوكــــربــــرج عـــن صمته 
ليعرب عــن أســفــه مــقــرا حبــصــول أخــطــاء 
بعد جدل مستمر منذ أيام حول استخدام 
ملاليني  الشخصية  للبيانات  مشروع  غري 
كــامــربيــدج  شــركــة  قــبــل  مــن  املستخدمني 

اناليتيكا الربيطانية. فيما حذرت مفوضة 
العدل فى االتــاد األوروبــى فريا جوروفا 
من أن فضيحة مستقبلية مماثلة لتلك التى 
بعد  مكلفة  تكون  قد  بوك  فيس  فيها  وقع 
أوروبية  الئحة  تدخل  عندما  مايو،  شهر 
الشخصية  البيانات  محاية  بشأن  جديدة 

حيز التنفيذ.
وتتعرض أكرب شبكة للتواصل االجتماعي 
حكومات  من  متزايدة  لضغوط  العامل  يف 
ومــســتــثــمــريــن ومــعــلــنــني بــعــد مـــزاعـــم من 
مــصــدر مــطــلــع ســـرب مــعــلــومــات عـــن أن 
كــمــربدج أنــالــيــتــيــكــا الــربيــطــانــيــة حصلت 
بشأن  مــعــلــومــات  عــلــى  سليم  غــري  بشكل 
توجهات  عن  حملــات  لتكوين  املستخدمني 
الــنــاخــبــني األمــريــكــيــني مبــا ســاعــد فيما 
ترامب  دونالد  الرئيس  انتخاب  على  بعد 
شركة  فــقــدت  لــذلــك  ونتيجة   .2016 يف 
قيمتها  مـــن  دوالر  مــلــيــار   58 فــيــســبــوك 
السوقية يف أسواق املال األمريكية، بنهاية 
تــعــامــالت األســـبـــوع املـــاضـــي، وذلــــك بعد 
اعــرتاف مــارك زوكــربــريغ، مؤسس موقع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي الــشــهــري بــارتــكــاب 
أخطاء أدت الخرتاق بيانات املستخدمني.

تقدم  الــذي  الرمسي  االعــتــذار  يشفع  ومل 
انتهاك  حول  للمستخدمني،  زوكربريغ  به 
“كامربيدج  شركة  وحصول  خصوصياتهم 
بــيــانــات ومــعــلــومــات أكثر  أنــالــيــتــكــا”، على 

مـــن 50 مــلــيــون مــســتــخــدم مــعــظــمــهــم من 
دونالد  الرئيس  محلة  لصاحل  األمريكيني 

ترامب االنتخابية يف 2016.
فقد يكون اإلدمان على احلضور أو اإلطالل 
على اآلخرين داخل العامل االفرتاضي هو 
اخلروج  تسبب  ألنها  بعينها،  سلبية  حالة 
الواقعية. لكن يف الوقت عينه،  من احلياة 
العامل االفرتاضي يؤمِّن مساحة  فإن هذا 
واســعــة للتعبري عــن الـــرأي والــتــواصــل مع 
بعقولنا؟،  فيسبوك  فعله  ما  اذًا  اآلخرين، 
ــوقــع  ــيــف نــتــخــلــص مـــن إدمــــــان هــــذا امل ك
لتشتيت  فيسبوك  ــمــم  صحُ هــل  اجلـــــاذب!، 
وتفتيت  اهــتــمــامــاتــنــا  وانــقــســام  انــتــبــاهــنــا 
أفكارنا، يف مقابل ثروة من املعلومات اليت 
رب على استقباهلا أو حتى تلك املسلية  جنحُ

اليت خنتار احلصول عليها؟.
رمبا لن يتذكر معظم مستخدمي فيسبوك 
كيف كانت احلياة قبله منذ أكثر من عشر 
سنوات، فاملوقع الذي بدأ شبكة اجتماعية 
ليشمل  اتسع  اجلامعات،  لطالب  صغرية 
أكثر من مليار مستخدم يقضون ثلث وقتهم 
يوجد جمال  ال  تصفحه،  الشبكة يف  على 
للشك حول تغيري فيسبوك حلياتنا، إذ يتم 
املوقع عامه العاشر، وبصرف النظر فيما 
لو كانت فكرته وحيًا أو جتربة حمضة أو 
العمالق  قــام  معًا،  الثالثة  أو  حظ  ضربة 

الرقمي بتخطي توقعات اجلميع. 

هل سقط دكتاتور 
مواقع التواصل 

االجتماعي؟

الحوت األزرق: لعبة ال تكتمل اال باملوت

أسباب  لهحُ  وهذا اجلفاف  العامل  رقعة اجلفاف حول  تتسع  يوم  بعد  يوما 
عديدة منها قّلة مياِه االمطار املتساقطة أو عدم وجود مصدر ماء قريب 
النظام  تــواجــهحُ  وخطرية  كبرية  تــأثــريات  وهلــا  بئر،  أو  كنهر  املنطقة  من 
البيئي مما يؤدي إىل موت األرض وانتهاء صالحّيتها مبعنى أّنهحُ ال ميكن 
اليت  املناخّية  للظروف  نظرًا  للسكن  حّتى  أو  للزراعة  املنطقة  استخدام 
متّر يف املنطقة، واملشكلة األكرب هو أّنهحُ إذا واجهت منطقة قحط ولو لفرتة 
فهناك  للمنطقة.  وبيئّية  اقتصادّية  وخسائر  هائل  تسّبب ضرر  قد  قليلة 
يتم  إّنــهحُ  فوجدت  القحط  حول  املّتحدة  الواليات  كشفتها  قد  إحصائّيات 
خسران مناطق يف مجيع أحناء العامل ما يقارب مساحة دولة أوكرانيا يف 
كل سنة بالنسبة لألراضي الزراعّية وهي نسبة كبرية جّدًا وخطرية على 

النظام الزراعي.
السبب يف  االنسان هو  ان  االتهام اىل  نفسه تشري اصابع  الصعيد  على 
املناطق  من  كثريا  ان  جغرافيا  املعروف  فمن  املناطق.  من  كثري  اجلفاف 
اال  نعلل حــدوث اجلفاف  ان  املاضي وال نستطيع  تــزرع يف  كانت  اجلافه 
بالرجوع اىل االنسان وذلك نتيجة العوامل، ازالة الغابات والنباتات: يؤدي 
على  اهلــواء  قابلية  فتزيد  اجلو  الرطوبة يف  قلة  وبالتالي  النتح  قلة  اىل 
امتصاص خبار املاء، الرعي: يؤدي اىل ازالة الغطاء النباتي وتعرية الرتبة.
تتحكم  اجليولوجية  العوامل  ان  املناخية:  والتغريات  اجليولوجية  العوامل 
واملــاء.  اليابسة  توزيع  املثال.  املناخ وعلى سبيل  اىل حد كبري يف ظــروف 
وتوزيع الكتل اجلبلية واالحواض، ففي االونة االخرية بات يهدد اجلفاف 
جهود خفض اإلنفاق وزيادة النمو يف مشال افريقيا، حيث ينذر الطقس 
اجلاف غري املعتاد يف هذه املنطقة بأن يسبب مأزقا ماليا جديدا للمغرب 
وجارتيه تونس واجلزائر يف وقت تسعى فيه الدول الثالث لزيادة معدالت 

النمو االقتصادي وخفض اإلنفاق العام.
وسيأتي ارتفاع فاتورة واردات الغذاء يف وقت حساس يواجه فيه املغرب 
احتجاجات ضد إجراءات التقشف وتبذل تونس قصارى جهدها الحتواء 
اإلنفاق  اجلــزائــر  ختفض  حــني  يف  البطالة  بسبب  اندلعت  اضــطــرابــات 
بعد انهيار أسعار النفط، والــدول الثالث إىل جانب مصر من بني أكرب 
مستوردي القمح يف العامل وتتأثر معدالت االسترياد حبجم احلصاد يف 

الداخل.
يذكر ان اجلفاف هو فرتة ممتدة من الوقت قد تصل إىل شهور أو سنوات، 
وتدث نتيجة نقص حاد يف املوارد املائية يف منطقة معينة، وبشكل عام، 
اخنفاض  مــن  مستمر  بشكل  مــا  منطقة  تعاني  عندما  اجلــفــاف  حيــدث 
اهلطول عن املعدل الطبيعي له، ومن املمكن أن يكون للجفاف تأثري كبري 
الرغم  وعلى  املتضررة،  املنطقة  والزراعة يف  البيئي  النظام  من  كل  على 
من أن فرتات اجلفاف قد تستمر لسنوات عديدة، فإن فرتة قصرية من 

اجلفاف الشديد كفيلة بإحلاق أضرار هائلة. 

ماذا تعرف عن..! قصة 
عطش األرض؟

لألطفال  املوجهة  اخلبيثة  األزرق”  “احلــوت  لعبة  من  حقيقية  ذعر  موجة  العامل  مدن  معظم  جتتاح 
واملراهقني واليت تدفعهم لالنتحار وفق عبث نفسي خبيث جدا، وترتفع األصــوات جمدًدا ملطالبة 
اجلهات املعنية باختاذ إجراءات حامسة بهذا الشأن، وإليكم امللف املخيف الكامل تقريبا للعبة احلوت 

األزرق اليت تستنزف حياة أطفالنا.
لعبة احلوت_األزرق Blue Whale أو “تدي احلوت األزرق” هي لعبة على شبكة اإلنرتنت، ولألسف 
فهي هي متاحة يف معظم البلدان، وتتكون اللعبة من تديات ملدة 50 يوما، ويف التحدي النهائي يطلب 
من الالعب االنتحار، ومصطلح “احلوت األزرق” يأتي من ظاهرة حيتان الشاطئ، واليت ترتبط بفكرة 

االنتحار، ويشتبه يف كونها أصل عدد من حوادث االنتحار وال سيما يف صفوف املراهقني.
عرفت لعبة احلوت األزرق يف روسيا عام 2016 استخداًما أوسع بني املراهقني بعد أن جلبت الصحافة 
االنتباه إليها من خالل مقالة ربطت العديد من ضحايا االنتحار بلعبة احلوت األزرق، وخلق ذلك موجة 
من الذعر األخالقي يف روسيا، ويف وقت الحق أحُلقي القبض على بوديكني وأدين بتهمة التحريض 
ودفع ما ال يقل عن 16 فتاة مراهقة لالنتحار، مما أدى إىل التشريع الروسي للوقاية من االنتحار 

وجتدد القلق العاملي بشأن ظاهرة احلوت األزرق.
من الصعب تديد أصل هذه اللعبة، ولكن بدأت تغطيتها إعالميا يف مايو 2016 عن طريق مقال ظهر 

يف اجلريدة الروسية “نوفيا جازيتا” يشتبه يف وجود عالقة بني عشرات من حوادث انتحار املراهقني 
اليت وقعت يف روسيا بني نوفمرب 2015 وأبريل 2016 و”تدي احلوت األزرق”.

وحسب جريدة “لوموند” الفرنسية فمن احملتمل أن يكون احملرضون على هذه اللعبة 3 شبان روسيني: 
فيليب بوديكني )ويسمى أيضا فيليب فوكس(.

نوفمرب 2016  التحقيق يف  عليه ووضعه يف  القبض  األول مت  كيتوف؛  باإلضافة إىل  ليس،  فيليب   
بعد حماكمته يف  السجن  من  سنوات  بثالث   2017 يوليو  عليه يف  كم  وححُ االنتحار،  على  للتحريض 

سيبرييا.
تستند اللعبة على العالقة بني املنافسني )كما يطلق عليهم أيضا الالعبني أو املشاركني أو اإلداريني(، 
حيث تنطوي على سلسلة من الواجبات اليت تحُعطى من قبل املشرفني مع حث الالعبني على إكماهلا، 
خاصة وأن هناك مهمة واحدة يف اليوم الواحد، إال أن بعض هذه املهام ينطوي على تشويه الذات 
وإيذائها، واملالحظ أن بعض املهام اليت تحُعطى يوميًا لفئة من املستخدمني ال تحُعطى للبعض اآلخر إال 

بعد يومني أو ثالثة أيام.
 ويف اخلتام تعطى املهمة األخرية ويطلب من املتحدي االنتحار، وتتنوع املهام املعطاة بني اجليد والسيئ 

واملباح واخلطر وغري ذلك من التعليمات اليت تتنوع لتنتهي بطلب االنتحار.

مروة االسدي
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تحقيقات 

ــعــراقــي حنو  اذا اردنــــا تــغــيــري الـــواقـــع ال
احلــلــول،  ببعض  الــعــمــل  علينا  االفــضــل، 
والوصول  االنتخابات  اجنــاح  من  لنتمكن 
على  العمل  ومنها  املــنــشــور،  اهلــدف  إىل 
وضـــــع االشــــخــــاص االكــــفــــاء واصـــحـــاب 
الدولة  مــواقــع  يف  الصحيح  االختصاص 
العليا، تكوين هيئة نزاهة جديدة مستقلة 
للمقصرين،  صـــارمـــة  عــقــوبــات  ووضــــع 
ــــدي اخلــارجــيــة عن  حمــاولــة ابــتــعــاد االي

العملية السياسية بشتى الطرق.
ــة االنــتــخــابــات يف بــنــاء الــدولــة  وألهــمــي
العراقيون  مصري  يف  وتدخلها  واسسها، 
املعلوماتية(،  النبأ  )شبكة  قامت  كــافــة، 
باستطالع وطرح السؤال على املختصني 
والــبــاحــثــني يف هـــذا الـــشـــأن، ومـــن يهمه 
الوضع السياسي يف العراق، وكان السؤال 
االنتخابات  تغري  مــدى  أي  إىل  كــاألتــي: 

القادمة الواقع العراقي حنو األفضل؟
مدير  العرداوي(،  )خالد  الدكتور  التقينا 
مركز الدراسات االسرتاتيجية يف جامعة 
كربالء، دكتوراه يف القانون، أجابنا قائال: 
االنتخابات التشريعية القادمة يف العراق 
تعد انتخابات مفصلية يف جناح التجربة 
بعد خماض  الــعــراق،  الــدميــقــراطــيــة يف 
عــســري عـــاشـــه الـــعـــراقـــيـــون يف تــريــر 
أفة  من  ومعاناتهم  اإلرهـــاب  من  بالدهم 
يتمنى  نعم  السياسي،  والــصــراع  الفساد 

هذه  تسهم  أن  الشعب  أبــنــاء  مــن  الكثري 
تغيريات جوهرية  االنتخابات يف أحداث 
الرئيسة  وقواها  السياسية  النخبة  داخل 
من أجل تصحيح مسار احلكومة، وتركيز 
عملها على خدمة مصاحل الوطن واملواطن 
الضيقة،  السياسيني  مــصــاحل  مــن  بـــدال 
ولـــكـــن يف ظـــل املــــؤشــــرات احلــالــيــة من 

املستبعد حصول هذا التغيري اجلوهري.
وأجابنا الدكتور )قحطان حسني طاهر(، 
يف  السياسية  الــعــلــوم  كلية  يف  اكــادميــي 
ال  انه  اعتقد  قائال:  أجابنا  بابل،  جامعة 
تؤدي  بأن  احلالية  املعطيات  ظل  أمل يف 
االنتخابات املقبلة اىل حال افضل، ورمبا 
قــد تــؤدي اىل مــا هــو أســوأ يف وقــت بدأ 
الشعب العراقي يصاب باإلحباط، نتيجة 
لتبدد كل فرص اخلالص أمامه بل االدهى 
من ذلك أن فئات واسعة من هذا الشعب 
تعترب من  الــدرس جيدا ومل  مل تستوعب 
املاضي، وها هي تعود من جديد النتخاب 
من كانت تنتقدهم وتنظر اليهم على انهم 

سبب مأساة البلد والشعب.
)مرتض  الشيخ  إىل  بــالــســؤال  وتوجهنا 
معاش(، رئيس جملس ادارة مؤسسة النبأ 

للثقافة واالعالم، أجابنا قائال:
االنتخابات حق جيب التمسك به، وواجب 
ــيــة جيـــب ادائـــهـــا مـــن خـــالل ما  ومــســؤول
العقد  وجــوهــر  املــواطــنــة  مفهوم  يرسخه 

اىل  نـــرجـــع  ســـــوف  واال  االجـــتـــمـــاعـــي، 
واالشكاالت  واالستبداد،  الطغيان  مربع 
املـــوجـــودة حـــول فــســاد بــعــض االشــخــاص 
الــســيــاســيــة وانــتــشــار  الــكــتــل  اداء  وســــوء 
الفساد واحملاصصة، كلها من مسؤوليات 
الناخب واملواطن حيث يستطيع أن يسقط 
هـــؤالء الــفــاســديــن مــن خـــالل صــوتــه، أن 
املشاركة  على  واحلــث  االجيابي  التفاعل 
تساهم يف  عوامل  كلها  االصلح  وانتخاب 
جيب  ال  كما  صحيحة،  انتخابات  وجــود 
سلبية  طاقة  اىل  االحباطات  تتحول  أن 
يستفيد منها الفاسدون ويسقط املصلحون 
وتفشل االنتخابات، فالفاسدون يراهنون 
على احباط ويأس الناخبني للصعود مرة 

أخرى.
بالقول:  معاش(،  )مرتض  الشيخ  وأكمل 
املدني وباخلصوص  إن منظمات اجملتمع 
مراكز الدراسات والبحوث ميكن أن تقوم 
املواطن ويف عملية  بدور كبري يف تثقيف 
السليم،  ــي  املــدن الــســيــاســي  الــفــكــر  بــنــاء 
وتــطــويــر مــنــظــومــة احلـــقـــوق واحلـــريـــات 
عــلــى اعــتــبــارهــا هـــي االســـــاس الــضــامــن 
والرتويج  البلد،  وللتعددية يف  لالستقرار 
لثقافة تفويض السلطة ودعم الالمركزية 
بشقيها السياسي واالقتصادي، حيث أن 
هي  العام  القطاع  ونظام  الدولة  مركزية 

اليت تسببت بكوارث على العراق.

استطالع رأي: هل ستغري االنتخابات 
القادمة الواقع العراقي نحو األفضل؟

استطالع رأي: هل أنت مع إلغاء الحصة التموينية أم بقائها؟
تأخر ملحوظ  والنوع، فهناك  الكّم  التموينية من حيث  السنوات األخرية تراجع احلصة  لوحظ يف 
يف موعد توزيعها على العائالت العراقية، أما يف خصوص انواعها فقد باتت رديئة فضال عن قلة 
مفرداتها، وابتعادها عن املعايري الصحيحة، واسباب هذا الرتاجع كثرية، قد يكون التجار هم أول 
هذه األسباب، فهم من يقوم جلب هذه البضائع، وكذلك الفساد املالي واالداري املنتشر يف مفاصل 
املواطن  على  ويقع  بشكل صحيح،  يقودها  من  متتلك  ال  الــيت  التجارة  وزارة  يف  وخاصة  الــدولــة، 

مسؤولية هذا الرتاجع الختاذه دور الصمت وعدم وضع حد هلذا الفساد املستمر.
وألهمية املوضوع قامت )شبكة النبأ املعلوماتية( باستطالع آراء املعنيني وطرح سؤال: هل انت مع بقاء 

احلصة التموينية أم الغائها، وملاذا؟
حدثت   2003 عــام  بعد  قائال:  أجابنا  اقتصادي،  خبري  اجلــبــوري(،  سهر  )مهدي  الدكتور  التقينا 
تغيريات يف النظام السياسي واالقتصادي للعراق، مما انعكس على جممل الفعاليات واألنشطة اليت 
كانت تقوم احلكومة بها سابقا، ونتيجة األوضاع االقتصادية واألمنية يف السنوات األخرية بعد عام 
2003 تطلب اختاذ إجراءات حكومية عديدة، ومنها توفري األمن والغذاء والسكن الالئق لكل فرد من 
أفراد اجملتمع العراقي، إال أن توفري مواد البطاقة التموينية شهدت انتكاسة كبرية بإلغاء عدد من 

مفردات البطاقة التموينية. 

املواطنني  منح  املقرتحات:  تلك  من خالل  التموينية  للبطاقة  مستقبلية  حلول  إجيــاد  يتطلب  لذلك 
املستحقني هلا وحسب دخل الفرد الذي ال يتجاوز مليون دينار مثال بطاقة الكرتونية غذائية باإلمكان 

التسوق بها من كل املراكز التسويقية يف احملافظات.
- إلغاء البطاقة التموينية وتشريع قانون الرعاية االجتماعية وختصيص راتب شهري لكل مواطن 
عراقي، وحسب الشهادة حلني توفر فرصة عمل رمسية له مع مراقبة صارمة على أسعار املواد 

الغذائية لعدم التالعب باألسعار. 
وأجابنا الدكتور )ايهاب علي النواب(، اكادميي يف كلية االدارة واالقتصاد جامعة كربالء، قائال: قبل 
االجابة علينا أن نعلم أن اقتصادنا من املفروض تول من النهج االشرتاكي اىل النهج الرأمسالي، 

وهذا يعين انه يف ظل هذا النظام ال يوجد دعم للسلع االساسية،
واليت منها الغذائية وخاصة ما يعرف بالتموينية اي انه نتعامل مع واقع مفروض علينا سلفًا، هذا من 

ناحية ومن ناحية أخرى فأن وجود التموينية يكلف الدولة الكثري سيما مع تزايد السكان.
الكبري،  الفساد  وحجم  املفردات  نقص  بسبب  وذلك  منها حمدود جدًا  االستفادة  وجه  عن  فضاًل 
وبالتالي انا مع الغاءها واجياد انظمة بديلة عنها لتعويض االسر الفقرية أو حمدودة الدخل، كالتامني 

الصحي أو منحها رواتب تتماشى وطبيعة االستهالكية يف البلد. 

غريت أمناط االستهالك يف احلياة العصرية الراهنة، الكثري من العادات 
حمدودة  جمتمعات  سيما  وال  املختلفة،  اجملتمعات  يف  لألسر  السلوكية 
االستهالكية  الــعــادات  األمنــاط هي  هــذه  اســوء  وان  االقتصادي،  الدخل 
املنتجة للهدر، فليس هناك ما هو أسوأ من أن تأتي األيــام األخــرية يف 
الشهر وتفاجئي بأن حمفظتك خالية من النقود، بسبب عدم التنظيم أو 
وضع ميزانية للبيت، مما يضطرك أحياًنا إىل االستدانة وهو ما يسبب 
أزمة للشهر الذى يليه وتبدأ سلسلة ال تنتهى من الديون، وملعرفة أسباب 
هذه الظاهرة اخلفية واملؤثرة على االسر من الناحية االقتصادية وحملاولة 

إجياد حلول ممكنة هلا، اليكم التفاصيل:
والركض  باملاركات  واالنبهار  الفرد  لدى  االستهالكية  النزعة  توحش  ان 
وراء الثراء املادي السريع يف ظل متغريات احلياة وارتفاع االسعار وازدياد 
املتطلبات االوالد، مقارنة باستشعار االسرة املسؤولية املادية وعدم وجود 
نظام مصريف داخل املنزل ادى اىل ارتفاع شكاوى الناس من عدم كفاية 
زيادة  وجــود  عدم  الديون،  تراكم  الشهر،  منتصف  كم  من  ألكثر  الدخل 

لالدخار وغريها.
خبري االقتصاد املنزلي يف جامعة بابل الدكتور جواد البكري يقول: عادة 
الثالث مييل األفــراد اىل االستهالك، ويسميه علم  العامل  يف جمتمعات 
امليل  حساب  على  بالطبع  ويكون  لالستهالك”،  احلــدي  “امليل  االقتصاد 
االدخار  واالدخــار،  يقسم بني االستهالك  الفرد  أن دخل  إذ  لالستثمار، 
مبينا ان هناك نوعني سلي واجيابيا، تذهب املدخرات لالستثمار ادخارا 
الــدول  مواطين  عند  لالستثمار  احلــدي  امليل  يرتفع  ما  وعــادة  اجيابيا، 
املتقدمة، وبالطبع يكون على حساب امليل احلدي لالستهالك الذي يكون 
لديهم منخفض. ام قيس )54( ربة البيت ذات الستة اوالد، جدة ألربعة 
احفاد الثنني من اوالدها، وزوج يعمل باألعمال احلرة تؤكد على اهمية 
القناعة يف االمر، وان تربية االوالد على القناعة باحلال هو اهم شيء 
بإمكانك  “هل  ردهــا على سؤالي  املادية، يف  القضايا  كل  ان حيل  ممكن 
أنفسهم  مقارنة  وعــدم  الشخصية  الكماليات  اهمية  بعدم  اوالدك  اقناع 

باحمليطني من حوهلم الذي يتسبب بزيادة العبء املادي لألسرة؟”.
اجابت ام قيس “ ان الرتبية الصحيحة وغرس الثوابت يف نفوس االطفال 
سيجعلهم يرتفعون عن ملذات احلياة غري الضرورية، اذا مل تكن متاحة 
بالقدر الذي ال يضر احد من الكافل واملكفول، لكن ام قيس رغم بساطتها 
اال انها فتحت افق جديد للبحث حلل املشكلة اال وهو “ َوال جَتَْعْل َيَدَك 
ورًا”، فوجدت  ْطَها كحُلَّ اْلَبْسِط َفَتْقعحَُد َملحُومًا حَمْسحُ نحُِقَك َوال َتْبسحُ َمْغلحُوَلًة ِإىَل عحُ
ان استشهادها باآلية 29 من سورة األسراء نظام اقتصادي متكامل تتبعه 
قلة  الكثري من االسر اليت جتدها ميسورة احلال رغم  ام قيس ولرمبا 

الدخل. 

عاداتنا االستهالكية: 
الوجه الخفي لهدر 

مصروف املنزل

مصطفى عبد زيد 

وصال االسدي
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كيف تنقذ نفسك من 
حساسية الربيع؟

بفرتة  املرتبطة  الصحية  املــشــاكــل  تكثر 
واليت  والربيع،  الشتاء  الفصول بني  تغري 
احململة  للرياح  عــادي  غري  نشاًطا  تشهد 
اجلو  استقرار  عدم  عن  فضال  باألتربة، 
الربيع  فصل  ويرتبط  الــيــوم،  مــدار  على 
الصحية  واملشاكل  األمــراض  من  بالعديد 

املرتبطة به.
ويــتــغــنــى الـــكـــثـــري مــــن الــــنــــاس بــالــربــيــع 
من  يعانون  الذين  أما  بقدومه،  وحيتفلون 
األنف  والتهاب  الربيعية  احلساسية  داء 
فرتة  بــأســوأ  غالبا  فيمرون  التحسسي، 
خالل فصل الربيع. فما هي أسباب هذا 

املرض وكيف ميكن عالجه؟
بــفــارغ  الــنــاس  الــكــثــري مــن  حــيــث ينتظر 
الصرب قدوم الربيع وموسم تفتح األزهار 
عليهم  فيحل  البعض  أما  اجلــو،  واعتدال 
فصل الربيع مثل كابوس ينتظرون نهايته 
يف أســــرع وقـــت ممــكــن، وخــاصــة الــذيــن 

يعانون من داء احلساسية الربيعية.
ـــــرض: تــبــدأ حــالــة  أشـــكـــال وأعــــــراض امل
يف  املناعة  جهاز  يــرد  عندما  احلساسية 
على  طبيعية  وغري  كبرية  بصورة  اجلسم 
بالسيالن  األنــــف  ويــبــدأ  الــطــلــع.  حــبــوب 
الــعــطــس املستمر  مـــن  املـــريـــض  ــعــانــي  وي
الدامعة  الــعــيــون  واحلــكــة يف  واالمحــــرار 
وقــد تسبب هذه  العينني.  وتــورمــات حــول 
جتعله  للمريض  كبرية  مشاكل  األعــراض 

وعاداته  أعماله  ممارسة  على  قــادر  غري 
النوم  ال ميكنه  البعض  أن  وحتى  اليومية. 
موقع جملة  أوضــح  كما  طبيعية،  بــصــورة 
ال  ذلك  إىل  باإلضافة  األملانية.  “شترين” 
ميكن ترك احلساسية دون عالج أو وقاية، 
ألنها قد تسبب التهابات مزمنة وميكن أن 
اهلوائية  القصبات  إىل  األنــف  من  تنتقل 

وتسبب أمراضا مزمنة مثل الربو.
أنـــــــواع احلـــســـاســـيـــة الـــربـــيـــعـــيـــة: ذكــــرت 
باملائة   15 حنــو  أن  الطبية  اإلحصائيات 
من الناس يعانون من حساسية الربيع يف 
أنــواع  أكثر  من  تعد  فإنها  ولذلك  أملانيا. 
ــاس. ويعاني  ــن احلــســاســيــة شــيــوعــا بــني ال
التفتح  عند  الربيع  حساسية  داء  مرضى 
مثل  واألشـــجـــار،  األزهــــار  لبعض  املــبــكــر 
)تنتمي  املاء  جار  وأشجار  البندق  أشجار 
إىل الــفــصــيــلــة الــبــلــوطــيــة(، وكـــذلـــك من 
حبوب اللقاح )الطلع( للحشائش والنباتات 

والقمح ولكن بنسبة أقل.
احلساسية  من  الناس  بعض  يعاني  فيما 
جتــاه عــدة أنـــواع مــن األشــجــار، وهــذا ما 
جيعلها مرضا يرافقهم ملدة مثانية أشهر 
تقريبا يف السنة خالل طيلة الفرتة الواقعة 
بـــني شــهــري شـــبـــاط/ فـــربايـــر وتــشــريــن 
أمـــا أغلب  كــل عـــام.  أكــتــوبــر مــن  األول/ 
مرضى احلساسية فتكون أوقات مرضهم 
مع بداية الربيع أو مع بداية الصيف فقط.

طــرق الــعــالج: ال تعرف أســبــاب املــرض، 
ويف  وراثية.  أسباب  هناك  أن  يحُعتقد  لكن 
الوقت نفسه ال يوجد تفسري علمي لسبب 
ارتفاع املرض بصورة كبرية خالل األعوام 
يعانون  الــذيــن  املــدن  سكان  ببني  املاضية 
أن  يعتقد  الذين  الريف،  سكان  من  أكثر 
يكونون  الــذيــن  وخــاصــة  جسمهم،  مناعة 
يف متاس مستمر مع احليوانات، خمتلفة 
زائـــدة  مــن حساسية  يــعــانــون  وال  وأقــــوى 

مقارنة بسكان املدن.

الـــعـــالج املـــنـــاعـــي: يــنــصــح خـــــرباء مــوقــع 
باستخدام  األملــانــي  أومــشــاو”  “ابــوتــيــكــني 
طـــريـــقـــة “الــــعــــالج املــــنــــاعــــي” ضــــد داء 
حساسية  ضد  وخاصة  الربيع،  حساسية 
ووبر  الفطريات  جتاه  واحلساسية  الغبار 
هذه  الــعــالج  طريقة  وأثبتت  احلــيــوانــات. 
جناحا جيدا، وتتلخص يف إعطاء جرعات 
ومــن  للجسم  منها  املتحسس  املــــواد  مــن 
زوال  لغاية  باستمرار  اجلــرعــة  زيـــادة  ثــم 

احلساسية.
ولكن طريقة “العالج املناعي” ال تنفع مع 
أنــواع أخــرى من احلساسية، وخاصة مع 
أمراض الربو. وقد تسبب أعراضا جانبية 
ـــك تــتــاج  ــاإلضــافــة إىل ذل لــلــمــرضــى. ب
هذه الطريقة إىل وقت طويل للقضاء أو 

لتخفيف آثار املرض.

كثريون هم من باتوا يالحظون دخول الكينوا برامج التغذية الصحية من 
أوسع أبوابها ملا هلا من قيمة غذائية عالية وفوائد عديدة وخمتلفة، قد 
يتساءل البعض عن ماهية الكينوا وفوائدها. إليِك بعض املعلومات عنها: 
هي من احلبوب اليت تحُزَرع بشكل رئيس يف دول أمريكا اجلنوبية، بيد أنها 
باتت معروفة يف العامل كله مؤخرًا ومتتاز حبوب الكينوا بإمكانية تناوهلا 
نفسها، وتناول أوراقها كنوع من الورقيات املفيدة أيضًا، واملوجودة بقوة 

يف أطباق السلطة.
يقارن بني  بل مثة من  بالربوتني،  بغناها  األمر  الكينوا كذلك  كما متتاز 
نسبة الربوتني فيها وبني تلك النسبة املوجودة يف اللحوم، الفرق الوحيد 
هي أنها أقل دهونًا، وبالتالي هي خيار صحي لس للنباتيني فحسب، بل 

ملن يرغبون بتناول الربوتينات لكن من دون الدهون.
شيء آخر جيعل الكينوا حبوبًا مثالية من الناحية الصحية؛ ذلك أنها خالية 
من الغلوتني، وهو الذي يسّبب حساسية لدى كثريين. بات بوسع املصابني 
بهذا النوع من احلساسية االستمتاع بطعام مميز من دون املخاطرة بتناول 

شيء فيه غلوتني.
عنها  يعرف  ال  التى  الــزراعــيــة  واحملاصيل  النباتات  مــن  العديد  هناك 
بشكل  املنتشرة  غري  النباتات  هذه  من  واحــدا  الكينوا  ويعترب  الكثريون 
كبري على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر 
من  عالية  نسبة  على  حيتوى  إنه  حيث  اجلسم،  لصحة  اهلامة  الغذائية 

الربوتني مقارنة باحلبوب األخرى.
تشبه  احلجم  صغرية  حبوب  هي  الكينوا  حبوب  “الكينوا”؟  سر  هو  ما 
الربغل يف الشكل، تتوي على كمية قليلة من النشويات وكمية عالية من 
الربوتني واأللياف. فكل كوب من حبوب الكينوا حيتوي على 3 غرامات 
من األلياف، وحنو 8 غرامات من الربوتني أي املقدار املوجود يف احلصة 
الواحدة من اللحوم، إضافة إىل كونه اسهل هضما وأقل دهنا من اللحوم. 
بالشبع  والشعور  الــدم  السكر يف  مستوى  على  احلفاظ  تساهم يف  فهي 

لفرتة طويلة.
كما أن حبوب الكينوا غنية باملعادن كاحلديد، واملاغنيسيوم، والكالسيوم، 
والبوتاسيوم، والزنك، والفيتامينات E و B، وهي خالية من القلوتني لذا 
تعد الكينوا طعامًا مناسبًا للمرضى الذين لديهم حساسية ضد القلوتني.

تقلل من  الكينوا عديدة، فهي تتوي على مواد مضادة لألكسده  فوائد 
السرطان، و تساهم أيضا يف محاية العظام وختفيض نسبة الكوليستريول 

يف الدم واحلماية من امراض القلب والسكري وضغط الدم.
فكيف ميكن استخام هذا النوع من احلبوب؟، طريقة طهي الكينوا تتلخص 
يف إضافة كوبني من املاء على كل كوب من هذه احلبوب على نار هادئة 
ملدة 15 دقيقة. تستخدم حبوب الكينوا بديال من الرز والربغل، فيمكن 
إضافتها اىل السلطة واحلساء واحملاشي وغريها من األطعمة األخرى. 

الكينوا: ما ال تعرفه عن 
غذاء املستقبل؟

التخلص من الكيلوغرامات الزائدة ميثل رغبة ملحة لدى أصحاب الوزن الزائد، الذين يسعى معظمهم 
لتجربة أنواع الرجييم املختلفة للوصول للوزن املثالي، لكن العلماء اكتشفوا أن املشكلة املسببة للسمنة 
واليت ترتكز يف غياب الشعور بالشبع، هي باألساس مشكلة ليس ألصحاب الوزن الزائد يد فيها، 
حيث اكتشف باحثون أملان تفسريا لشعور أصحاب الوزن الزائد بعدم الشبع، إذ وجد الباحثون أن هذا 
السبب ليس لألشخاص املصابني بالسمنة يد فيه، كما اقرتحوا عالجا للسمنة ال يعتمد على الرجيم 
بصورة أساسية، بينما يعتمد البعض على طرق تحُوصف يف الغالب بـ”القاسية” من أجل ختفيض الوزن 

واحلصول على قوام رشيق
هل تقبل بالتخلي عن اللحوم واأللبان من أجل إنقاص وزنك؟ هل تستطيع الصمود بتناول اخلضروات 

فقط كنظام غذائي لتعيش بصحة جيدة ؟ 
أن شركة  الغذائية  املواد  املستهلكني ومراقبة  املعنية حبماية  ووتش”  “فود  من جهتها ذكرت منظمة 
كوكاكوال تقلل من شأن خماطر مشروباتها السكرية وتروج هلا. ونفت كوكاكوال االتهامات وذكرت أنها 

تروج أيضا للمشروبات اخلالية من السكر.
يؤثر النوم على حياتنا وأدائنا اليومي بشكل واضح. إضافة إىل ذلك اكتشفت دراسة من خالل جتربة 
خضع هلا 1615 شخصًا بالغًا مؤخرًا أن قلة النوم ترتبط بزيادة الوزن حول حميط اخلصر، كما 

تقلل نسبة الكولسرتول اجليد يف الدم. احلاجة إىل النوم الكايف تؤثر على حياتنا مباشرة من جوانب 
خمتلفة. فلعاداتنا اليومية تأثري كبري على صحتنا وأشكالنا حتى، ومن املمكن مالحظة ذلك بشكل 
واضح من خالل انعكاسها على أدائنا ونشاطنا اليومي. وقد أثبتت مؤخرًا دراسات عدة أن قلة النوم 

ال تسبب اخلمول والتعب فقط، بل تساهم يف زيادة الوزن وخصوصًا حول منطقة اخلصر.
إىل ذلك، ميكن أن يساهم اتباع نظام غذائي معني يف ختفيض الوزن. ويف هذا السياق نقل موقع 
أومريشنونغ األملاني املعين بشؤون الصحة أن النظام الغذائي الذي يعتمد على اخلضراوات والفواكه 
مع جتنب املأكوالت الغنية بالذهون خصوصا يف الليل، ميكنه ان يساهم بشكل فعال يف ختفيض الوزن.
وينصح اخلرباء أيضا بشرب 3 إىل 4 ليرتات من املاء يوميا، إذ ال تقتصر فوائد املاء على الصحة 
الداخلية واخلارجية للجسم بل يحُساعد املاء على التخلص من السمنة كذلك. أما ممارسة الرياضة 

بانتظام، على األقل ثالث مرات يف األسبوع. 
 فتساهم يف حرق الدهون وبالتالي احلد من السمنة، فهل أصابك اإلحباط بسبب استمرار زيادة 

وزنك رغم اتباعك محية غذائية صارمة؟
 نوعية الطعام ليست هي العامل الوحيد املؤثر يف إنقاص الوزن، بل توقيت الوجبات واملسافة الزمنية 

الفاصلة بينها. 

مروة االسدي  

للباحثني عن الرشاقة: ملاذا ال نخسر اوزاننا بسهولة؟
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الدكتور )خالد العرداوي(: االنتخابات التشريعية 
يف  مفصلية  انتخابات  تعد  العراق  يف  القادمة 
بعد  الــعــراق،  يف  الدميقراطية  التجربة  جنــاح 
خمـــاض عــســري عــاشــه الــعــراقــيــون يف ترير 
بالدهم من اإلرهاب ومعاناتهم من أفة الفساد 
والصراع السياسي، نعم يتمنى الكثري من أبناء 
أحــداث  يف  االنتخابات  هــذه  تسهم  أن  الشعب 
السياسية  الــنــخــبــة  داخــــل  جــوهــريــة  تــغــيــريات 
ـــواهـــا الــرئــيــســة مـــن أجــــل تــصــحــيــح مــســار  وق
مصاحل  خدمة  على  عملها  وتركيز  احلكومة، 
بــدال مــن مصاحل السياسيني  الــوطــن واملــواطــن 
من  احلالية  املــؤشــرات  ظــل  يف  ولكن  الضيقة، 
فقد  اجلوهري،  التغيري  هذا  حصول  املستبعد 
القوى  أن  إال  السياسية  الــوجــوه  بعض  تتبدل 
السياسية الرئيسة وزعاماتها التقليدية ستبقى 
كما هي، وقد ال يسر هذا الرأي الكثريين إال أن 
هذا هو واقع احلال، وقد حيتاج التغيري الشامل 
إىل وقت اطول ووعي أكثر لدى الناخب فيكون 
حكم الناخب من خالل الصندوق االنتخابي اشد 
الفاشلة،  السياسية  النخبه  معاقبة  على  قــدرة 
واستمرارية  االنتخابات  إجــراء  ذلك جمرد  مع 
نصوص الدستور هي خرب جيد للراغبني بنجاح 
التجربة الدميقراطية يف العراق، فالدميقراطية 

كما يقال متلك إمكانية تصحيح مسارها وتاليف 
عثراتها يف حال استمرارها، فبعد مخسة عشر 
من بداية التجربة الدميقراطية جتد السياسي 
العراقي خائف حقا من خسارة السلطة وضياع 
وهذا  الناخب،  حكم  بتأثري  اخلاصة  املكاسب 
زيــادة  مع  وفاعليته  تأثريه  ســيــزداد  شــيء جيد 
الناس  وفهم  آلياتها  وتنوع  الدميقراطية  نضوج 
هلا اكثر. وتوجهنا بالسؤال إىل الشيخ )مرتض 
جيب  حــق  االنتخابات  قــائــال:  أجابنا  مــعــاش(، 
ــه، وواجـــب ومــســؤولــيــة جيــب ادائــهــا  التمسك ب
وجوهر  املواطنة  مفهوم  يرسخه  ما  خــالل  من 
العقد االجتماعي، واال سوف نرجع اىل مربع 
الــطــغــيــان واالســتــبــداد، واالشـــكـــاالت املــوجــودة 
الكتل  اداء  وســوء  االشخاص  بعض  حــول فساد 
كلها  واحملاصصة،  الفساد  وانتشار  السياسية 
واملواطن حيث يستطيع  الناخب  من مسؤوليات 
أن يسقط هؤالء الفاسدين من خالل صوته، أن 
التفاعل االجيابي واحلث على املشاركة وانتخاب 
االصلح كلها عوامل تساهم يف وجود انتخابات 
صحيحة، كما ال جيب أن تتحول االحباطات اىل 
ويسقط  الفاسدون  منها  يستفيد  سلبية  طاقة 
املــصــلــحــون وتــفــشــل االنــتــخــابــات، فــالــفــاســدون 
ــاخــبــني  ــن يــــراهــــنــــون عـــلـــى احــــبــــاط ويــــــأس ال

للصعود مـــرة أخــــرى. وأكــمــل الــشــيــخ )مــرتــض 
املدني  اجملتمع  منظمات  إن  بالقول:  مــعــاش(، 
والبحوث ميكن  الدراسات  مراكز  وباخلصوص 
أن تقوم بدور كبري يف تثقيف املواطن ويف عملية 
وتطوير  السليم،  املدني  السياسي  الفكر  بناء 
اعتبارها هي  على  واحلريات  منظومة احلقوق 
االســــاس الــضــامــن لــالســتــقــرار ولــلــتــعــدديــة يف 
ودعم  السلطة  تفويض  لثقافة  والرتويج  البلد، 
واالقــتــصــادي،  السياسي  بشقيها  الالمركزية 
العام  القطاع  ونظام  الــدولــة  مركزية  أن  حيث 
بالتالي  العراق،  بكوارث على  تسببت  اليت  هي 
فالبد  وكآلية  كجوهر  االنتخابات  تنجح  وحتى 
مـــن وجــــود الــقــطــاع اخلــــاص ودعــــم حــضــوره، 
فالقطاع اخلاص هو الذي يعرب عن استقاللية 
لــألحــزاب  التبعية  وعـــن  الـــدولـــة  عــن  املـــواطـــن 
التبعية  من  املــواطــن  يتحرر  وعندما  املستبدة، 
نتمكن  الرعوية  واجلماعات  واألحــزاب  للدولة 
من بناء الفكر السياسي املدني الصحيح، ميكن 
السياسية  العملية  يف  سليمة  خــطــوات  لــوجــود 
واالنتخابات أن نبين دولة مدنية متطورة ويكون 
حس  عنده  ويكون  احلكم،  يف  مشارك  املواطن 
عن  ومنعزال  الدولة  على  اتكاليا  وليس  املبادرة 

الواقع السياسي املوجود.  
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مرتضى معاش 

العامل  مع  باملقارنة  اإلسالمي  عاملنا  يعيشها  اليت  العجيبة  املفارقات  من 
الغربي هو حالة التغيري املستمر اليت تسري فيها اجملتمعات الغربية، وحالة 
هي  املفارقة  هذه  أن  والشــك  تعيشها جمتمعاتنا،  اليت  واجلمود  السبات 
تعبري عن حالة من العجز احلضاري الذي نعيشه، وال يدّل ذلك ضرورة 
على التكامل احلضاري للغرب بقدر ما يدل على حال الركود الذي سلبنا 
قدراتنا احلركية. قد يكون أحد األسباب الرئيسية للركود هو اخلوف من 
وقيمنا  ألفكارنا  الباطن  العقل  أعماق  يف  يسري  معتقد  فهناك  التغيري، 
وتقاليدنا يقول: إن ما مضى كان األجود وما هو حاضر جيد أما املستقبل 
فهو سيء لذلك لنبق بعيدين عنه وال نفكر به أبدًا ألنه يثري املخاوف، لذلك 
نتمسك باحلاضر ونرفض التغيري حنو املستقبل لتبقى إشعاعات التغيري 

القادمة من الغرب تنفض غبارها علينا وتبيعنا ما هو قديم ومعطوب.
فكل جديد لدينا مرفوض وكل قديم منلكه هو مقدس، ويوم حاربنا وسائل 
اإلعالم احلديثة باعتبارها قادم جديد أرعبنا فحاربناه حتى استقى أبناءنا 
الثقافة الغربية من هذه الوسائل الشيطانية، ويوم أحسسنا بقيمة اإلعالم 
وأهميته يف املواجهة إجيابًا وسلبًا بدأنا معها من الصفر وكأننا يف الصف 

األول االبتدائي نعيش أمية إعالمية مدقعة.
غربية  مستوردات  باعتبارها  األحــزاب  وتعدد  الدميقراطية  حاربنا  ويــوم 
بدأنا حنس  الفكر،  يتصّوره  ما  كل  منها  وذقنا  الدكتاتورية  علينا  تسّلطت 
قلياًل مبا قد أنعمه علينا اإلسالم عندما استطعنا أن نفهم بعض مفاهيمه 

من الشورى واحلرية والتعددية.
وعــنــدمــا تــقــرأ يف وســائــل اإلعـــالم عــن ســقــوط حــكــومــات غربية قدمت 
لشعوبها الكثري من اخلدمات مثل حكومة مستشار أملانيا كول الذي أخذ 
يبكي عندما ودع احلكم يرتاءى لك العجب عن نكران مجيل هذه الشعوب 
االقتصادي  النعيم  ووفــروا  بنوا أجمادها احلضارية  الذين  الكبار  لقادتها 
واحلرية السياسية لشعوبهم... ولكن يأتيك اجلواب مقنعًا أن هذه الشعوب 
تب التغيري هو الذي حيركها حنو األمام الستباق األمم األخرى ويزرع يف 

البالد روحًا متجّددة وطاقات وأفكارًا ورؤى جديدة.
ملا  الراهن  عاملنا  يف  والسياسية  االمنية  التوترات  تصاعد  أن  يبدو  كما 
كافة،  املستويات  وعلى  مضطردة  وصراعات  من صدمات  الــدول  تشهده 
أنــواع احلــروب وبشكل حمــرتف، أال وهو احلرب  جعلها تستخدم أخطر 
النفسية اليت باتت السالح االوحد للكثري من الدول، ملا تققه من غايات 
عدة، اهمها اخرتاق العدو معنويا من الداخل وحماصرته من اخلارج، اذ 
وثغرات  بلبلة  اخلق  النفسية  احلــرب  اساليب  استخدام  طريق  عن  ميكن 
مؤثرة داخل اخلصم تزيد من تصدعاته، وبالتالي تستطيع خلخلة النظام 
املعادي متهيدًا السقاطه، وذلك عرب استخدام الدعاية، االرهاب، الشائعة، 

الدماغ وغسيل التسميم السياسي. 
لذا فانه يعد من أكرب املشكالت العاملية فضال عن كونه سببا رئيسا لتنامي 
أعمال االرهاب واملخدرات واملافيات، ولعل صورة التسميم السياسي باتت 
اليوم اكثر وضوحا يف العراق كما اثبتت الوقائع، لذا حيتاج العراق ملنظومة 

ختطيطية اسرتاتيجية من لدن متخصصني يف مكافحته.
إن التغيري املدروس اهلادف يعرب عن حالة التجدد واإلبداع واالبتكار والنمو 
أو  املؤسسة  أو  اجلماعة  أو  الفرد  بها  يقاس  حضارية  حالة  فهو  لذلك، 
احلزب الذي يستطيع أن يقرأ بوعي حركة األحداث يف العامل ويغري نفسه 
أو حركته حنو اجلديد والتجديد الستيعاب هذه األحداث هلو قادر أن يبقى 

يف الصدارة.  

مصطفى عبد زيد


